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Dit is…..PauwR Draait Doorrrrr
De typische cultuur van
PauwR Digital Marketing

Dit is…..PauwR Draait Doorrrrr
Klokslag 9.00 uur. Welkom bij…PauwR Draait Door! Tweemaandelijks houden wij intern
een interactief equivalent van de populaire talkshow De Wereld Draait Door. Iets vroeger
op de dag en met iets minder publiek maar met net zoveel vaart en enthousiasme. In
snelle en flitsende items komt elke marketeer aan het woord om te vertellen over de
laatste ontwikkelingen en kennisupdates in de wereld van digital marketing.

“Zeven jaar geleden bedacht Pieter Voogt (managing partner PauwR) het concept
als laagdrempelig podium om in een informele sfeer kennis, aandachtspunten en
ervaring te delen”, vertelt digitaal strateeg Rudolf van Rooij die elke editie het programma in elkaar zet. “Zoals nieuwe kansen in een specifieke branche. Maar we
worden ook op de hoogte gebracht van nieuwe vacatures, marketingacties en andere zaken.”

DIVERSITEIT BIJ PAUWR DRAAIT DOOR
Volgens Rudolf zorgt de afwisseling van de ‘talkshow’ ervoor dat iedereen er telkens weer naar uitkijkt.
Hij vervolgt: “Een trainee vertelt over zijn eerste weken bij PauwR. Of een social specialist deelt de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied. De verscheidenheid aan onderwerpen is héél divers. Voor PauwR
Draait Door trekken we gerust een hele ochtend of middag uit aangezien iedereen de kans krijgt om
zijn of haar verhaal te doen.”

Campagne van de maand

EXTRA MILES

Ondanks het toegankelijke karakter van de bijeenkomst heerst er ook een gezonde strijd. Neem de
campagne van de maand: een digitale campagne
die tot de verbeelding spreekt en waar iedereen
inspiratie uit kan halen. De winnaar van de ‘campagne van de maand’ gaat namelijk met de winnende equipe uitgebreid lunchen of ontvangt een
andere toffe prijs. “Een lid van het campagneteam
verzorgt een strakke presentatie waarbij ze hopen
dat ze de toehoorders dermate overtuigen om op
deze campagne te stemmen. Uiteindelijk geven de
inhoud en de kwaliteit natuurlijk wel de doorslag.
Op het einde brengt iedereen dan zijn stem uit.
En het motiveert iedereen alleen maar meer om
de volgende editie als triomfator uit de bus te
komen.” Maar het mes snijdt aan twee kanten,
volgens Rudolf. “De campagne van de maand is er
ook om successen te vieren en om elkaar te inspireren. En hoe kan dat beter dan door onze topcases voor klanten Coca-Cola, Voetbal International,
Expert en Hero te delen.”

Tijdens PauwR Draait Door is het dus van belang
dat iedereen van elkaar leert, vertelt Rudolf. “We
hoeven in bepaalde campagnes niet het wiel opnieuw uit te vinden. Bepaalde tricks uit campagnes
voeren we regelmatig door in andere campagnes.
De winst voor klanten is dat wij hen verrassen met
nieuwe kennis. En niet zelden komt deze creativiteit voort uit presentaties tijdens PauwR Draait
Door.“ Binnen PauwR noemen wij dit ‘extra miles’:
een bijzondere handeling die je verricht waardoor
je nog meer impact voor een klant. ”Voor elke marketeer is het een gelegenheid om voor even uit de
dagelijkse werkzaamheden te stappen. Het is heel
leuk om te zien waar iedereen mee bezig is en welke toffe campagnes we realiseerden. Door de focus op de dagelijkse gang van zaken mis je soms
héél mooie onderdelen van campagnes waar je
minder actief bij betrokken bent.”

PauwR maakt doelen persoonlijk
Elke provinciehoofdstad van Nederland op de motor bezoeken. Dagelijks een oprecht
compliment uitdelen. Bloeddonor worden. Zomaar een greep uit de privé-doelstellingen
die de PauwR-marketeers aan het begin van elk kalenderjaar voor zichzelf bedenken.
Want PauwR marketeers leggen niet alleen zakelijk de lat graag hoog.

Binnen PauwR is Lonneke Tebbe verantwoordelijk voor HR in haar functie van ‘vibe-manager’. “Het
werken met persoonlijke doelstellingen is een aantal jaar geleden begonnen toen collega’s elkaar meer
en meer gingen uitdagen om ook privé net een stapje extra te zetten. Goede voornemens heeft iedereen genoeg, maar door ze uit te spreken en openbaar te maken, vergroot je de kans dat je ze ook
behaalt of volhoudt.”

BIJDRAGEN AAN HET GELUK
VAN EEN ANDER
Het behalen van persoonlijke doelstellingen maakt je als mens alleen maar sterker, zegt digital marketeer Thomas Pelkmans. “Mensen verschillen sterk van elkaar. We vinden allemaal motivatie en geluk
in andere zaken. Jezelf op zakelijk vlak ontwikkelen is belangrijk. Maar de voldoening die je haalt uit je
persoonlijke ontwikkeling is vaak nog groter.” Zo weten de collega’s van Thomas dat hij na twee jaar
eindelijk eens die reis naar Sri Lanka gaat maken. “Het is essentieel om soms uit je routine te stappen.
Een paar weken Azië is weer eens wat anders dan dagelijks de trein van Breda naar Tilburg.” Een ander
doel van Thomas is om zichzelf structureel te blijven inzetten als vrijwilliger. “Het klinkt een tikkeltje
idealistisch, maar ik liep al langer rond met het idee dat ik bij kan dragen aan het leven van anderen.
Een jaar lang begeleidde ik een jongen van 13 jaar met een sociale achterstand met allerlei praktische
zaken. Door een klankbord voor hem te zijn dat niet vanuit school werd opgedrongen, reageerde hij
vaak ontwapenend tijdens onze ontmoetingen. We bezochten bijvoorbeeld de bibliotheek om huiswerk
te maken. Ik ben ervan overtuigd dat ik zonder de persoonlijke doelstellingen van PauwR dit niet had
doorgezet.”

DE ‘RICKIE FOWLER’ VAN PAUWR
“De doelstellingen moeten net buiten je comfort-zone vallen, anders weet je dat je ze met
gemak haalt. Je moet jezelf uitdagen om nét dat
extra stapje te zetten”, vindt collega-marketeer
Oscar van Heeswijk. Zo staat op zijn wensenlijstje
het verbeteren van zijn golfhandicap. “Het niveau
van mijn voorbeeld Rickie Fowler (PGA Tour) is nog
te hoog gegrepen, maar als ik mijn handicap naar
20 weet te brengen ben ik tevreden. Hoe? Door
veel te oefenen op de golfbaan en te spelen met
collega’s. Maar voor een handicap van onder de
36 moet je al over een stabiel niveau beschikken.
Balen dus dat ik vorig jaar werd gekweld door een
blessure aan mijn arm….”
Van een totaal andere orde is zijn voornemen om
lid te worden van Rotaract, de jongerenafdeling
van de Rotary. “Naast mijn werkzaamheden voor
PauwR werk ik in de avonduren voor mezelf als
digital marketeer voor mijn eigen bureau Ayemate.
Dan is het handig om sociaal betrokken te zijn in
mijn woonplaats Breda. Bijkomend voordeel is dat
ik hiermee mijn netwerk uitbreid en ik mijn online
marketingkennis kan inzetten voor de regio.”

BEST OF BOTH WORLDS
OP DE WERKVLOER
Je werk is een belangrijk onderdeel van je leven,
erkent Oscar. “Je kent je collega’s door en door en
daardoor deel je lief en leed. Iedereen heeft los
van zijn werk wel een persoonlijke uitdaging. De
scheidslijn tussen zakelijk en privé wordt steeds
dunner. En als je collega’s kunt helpen met het behalen van uitdagende doelstellingen combineer je
het beste van twee werelden.” Hij krijgt bijval van
collega-marketeer Thomas: “Voor veel collega’s is
het een extra stok achter de deur om nóg meer je
best te doen om je uitdagingen te realiseren. Binnen PauwR maken wij alle doelstellingen inzichtelijk zodat iedereen elkaar motiveert om ze te halen.
Bij nieuwe collega’s is het extra leuk, omdat je dan
meteen meer te weten komt over de persoon
achter degene die elke dag tegenover je zit. Sommige collega’s kiezen er zelfs voor om hun doelstellingen te printen en in het zicht van iedereen
op een whiteboard te plakken.” Dan met een lach:
“Ja, dan is er helemaal geen ontkomen meer aan.”

Bij de vertrouwenspersoon van
PauwR is alles bespreekbaar
PauwR wil niets liever dan dat een werknemer lekker in zijn of haar vel zit. De meeste
PauwR-medewerkers komen gelukkig dagelijks fluitend naar hun werk. Maar het kan
natuurlijk altijd gebeuren dat je ergens mee rondloopt. En een gevoelige privésituatie
open en bloot op tafel leggen, dat doe je niet zomaar…Binnen PauwR weet elke medewerker dat de deur van Lies Jansen dan altijd open staat! Lies Jansen is nu een jaar vertrouwenspersoon bij PauwR.
Lies vierde onlangs haar tienjarig jubileum bij PauwR. Zij maakte
van nabij mee hoe PauwR uitgroeide van een digital marketingbureau met een paar werknemers naar de ruim 30 medewerkers
die we momenteel in dienst hebben. “Met de komst van zoveel
mensen kan het natuurlijk altijd gebeuren dat er iets gebeurt
in iemands persoonlijke situatie. Wanneer een medewerker het in zijn of haar privéleven moeilijk heeft, piekert iemand
zich wellicht helemaal suf op de werkvloer. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon wilden we de drempel verlagen om deze problemen bespreekbaar te maken”, vertelt Lies
over het ontstaan van de vertrouwenspersoon.

JEZELF VEILIG VOELEN BIJ PAUWR
Ze zegt weleens gekscherend dat ze lange tijd
‘de enige vrouw’ in een mannenbolwerk is geweest. “Mijn mannelijke collega’s weten dus in
ieder geval wat ze aan me hebben, haha. Maar
ik denk dat iedereen zich bij mij veilig voelt.
Daarnaast denk ik dat mijn eerlijkheid wordt
gewaardeerd. Als vertrouwenspersoon moet
je dat ook wel zijn. Als je in vertrouwen wordt
genomen, moet je dat nooit beschamen.” Lies
geeft aan dat problemen op de werkvloer zelf
ook bespreekbaar zijn. “Ik kan het me bijna niet
voorstellen dat zoiets hier voorkomt, maar van
heftige incidenten als agressie, discriminatie en
pesten kan iedereen bij mij terecht. Dan ben
ik er om een luisterend oor te bieden en indien nodig gepaste maatregelen te bespreken.

NEUTRAAL BLIJVEN
Wat vindt Lies het moeilijkste aspect van haar
werkzaamheden? “Het is belangrijk om neutraal
te blijven. Je moet altijd op gepaste afstand blijven en niet te veel meegaan in de slachtofferrol.
En niet té snel proberen om het probleem op te
lossen. Maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger,
dus dat is best lastig om daar een juiste weg in
te vinden.” Op de werkvloer constateert Lies dat

het ‘luisterende oor’ medewerkers rust geeft. “Dan zetten ze ook eerder een stap als zij hun hart willen
uitstorten.” Maar is het ‘s avonds op de bank soms niet moeilijk om een eerder besproken onderwerp
los te laten? “Ik heb hier geen moeite mee, ik ben vrij nuchter ingesteld en ik kan emotie en ratio goed
scheiden.” Lies pleit er dan ook voor dat elke organisatie met minimaal 20 medewerkers een vertrouwenspersoon moet aanstellen. “Je kunt nu eenmaal niet alles in de gaten houden op de werkvloer.”

VERTROUWENSPERSOON VOLGENS HET BOEKJE
In de afgelopen jaren volgde ze onder meer een workshop ‘Vertrouwenspersonen’ bij vaste partner (en
klant van PauwR) HRM101. “Hier deed ik veel praktijkervaring op door het toepassen van rollenspellen.
Daarnaast werd tijdens deze cursus ook het fundament gebouwd op basis van een theoretische achtergrond. Tot slot ontving ik ook een boek ‘Gids Voor Vertrouwenspersonen’ die ik nu weleens als naslagwerk gebruik. Deze kennis is ook wel nodig om serieus genomen te worden.” En is ze nou veel tijd aan
kwijt aan haar rol als vertrouwenspersoon? “Gelukkig valt dat wel mee. Het zou niet goed zijn als het de
helft van mijn tijd opslokt. Ik vind het vooral van belang dat er iemand binnen PauwR iemand is aangesteld en dat we hier professioneel mee om kunnen gaan als iemand zich meldt.”

Bij PauwR is het een sport om
zoveel mogelijk te bewegen
Zitten is het nieuwe roken. Dus moet je zorgen dat je regelmatig van die bureaustoel af
komt. Op een werkdag moet je er alles aan doen om zoveel mogelijk te bewegen. Koffie
halen ze bij digital marketingbureau PauwR op een andere verdieping en prullenbakken
op werkkamers zijn uit den boze. Daarnaast is er veel aandacht voor sportieve activiteiten. Zoals het dagelijkse fitness kwartiertje, in het leven geroepen door SEO-specialiste
Anouk van Leeuwen.

Anouk speurt regelmatig YouTube af voor een uitdagende fitnessvideo. Met haar enthousiasme
spoort ze haar collega’s aan om deel te nemen aan een pittige workout van een kwartier. “Ik sluit de
video aan op de beamer en dan is het vijftien minuten knallen. De oefeningen zijn heel divers. Dus
niet om 16.00 uur Cup-a-Soup, maar om 16.00 uur PauwR Fitness waarbij alle spiergroepen aan de
beurt komen.”

ELKE DINSDAG NAAR DE SPORTSCHOOL
De digital marketeers gaan sinds een paar maanden zelfs met het hele team naar een sportschool.
Elke dinsdag beult een professionele fitness-instructeur ze af in een zweterig zaaltje. En hoewel
niemand verplicht is om mee te gaan, zit het sportklasje wekelijks vol. Anouk: “Zonder beweging voel
je jezelf minder vitaal. Het is geweldig dat PauwR
dit allemaal voor iedereen faciliteert. Even geen
concentratie? Twintig deadlifts. Een intensief telefoontje loslaten? Twintig kettlebell swings. Ik ben
zelf heel sportief, maar ik zie steeds meer collega’s
hierin meegaan.”

FITTER EN GECONCENTREERDER
Anouk merkte dat ze af en toe van haar stoel wilde tijdens werktijd. “Dat continu zitten is gewoon
niet gezond voor geest en lichaam. De hele dag zitten is heel slecht voor je houding. Even tussen het
harde werken door een kwartiertje sporten maakt
je bovendien veel fitter en geconcentreerder.”

SPORT EN BEWEGEN ALS BEDRIJFSONDERDEEL
Naast het sporten zorgt het digital marketingbureau ervoor dat
elke kantoorruimte een verstelbaar bureau heeft om het staan en
zitten af te wisselen. Vergaderen doen de marketeers het liefst staand aan een van de huiskamertafels. En ook al vinden veel mensen
darten niet onder de categorie sport vallen, elke lunchpauze vormt
zich een groepje fanatiekelingen rondom het dartbord. In de
zomer bergen ze de pijltjes op om te gaan tafeltennissen. “Ik vind
dat elke organisatie sport als een los onderdeel moet opnemen in
haar bedrijfsfilosofie”, zegt Anouk. “We zijn al heel close, maar het
sportieve aspect draagt nog meer aan bij aan de onderlinge band
en aan de gezellige sfeer.”
PauwR Fitness combineren met héél toffe digital marketingcampagnes? Bij PauwR kom je te werken in
een gezellig, hardwerkend en sportief team. En je krijgt de kans om jezelf razendsnel te ontwikkelen.

Interesse? Check dan eens de PauwR vacatures.
En wie weet lig jij straks elke dag je spieren te trainen om 16.00 uur!

Intern solliciteren op opdrachten
leidt tot topteams voor klanten
Intern solliciteren? Ja, dat kan dus bij PauwR. Bij elk (nieuw) account krijgt elke marketeer de kans om van waarde te zijn met zijn of haar expertise. Zo bieden wij opdrachtgevers het beste van meerdere disciplines binnen digital marketing.
Dat de ontwikkelingen in de digital marketing de laatste jaren net zo snel gaan als de bolide van Max
Verstappen op topsnelheid, merkt ook Head of Performance Dennis van de Ven op. “Digital marketing
is de laatste jaren zo uitgebreid geworden dat een allround marketeer die alle ballen hoog houdt niet
meer van deze tijd is. Wij kiezen ervoor om teams op basis van expertises te maken. Het gevolg daarvan zijn klantenteams met mensen vanuit diverse expertises. Het uiteindelijke doel met deze aanpak
is om klanten optimaal te bedienen.”

INTERN SOLLICITEREN

Een paar maanden geleden koos Expert PauwR uit om de strategie en uitvoering van haar digital marketing vorm te geven. Een oproep op het interne communicatiekanaal van PauwR om onderdeel te
worden van ‘Team Expert’ leidde tot een waterval aan enthousiaste reacties. Dennis: “Vrijwel iedereen
gaf uitgebreid aan wat hij of zij kon betekenen voor deze klant. Zo stelden wij een team samen dat uit
mensen bestaat die met de juiste motivatie voor het account willen werken. Dat kan een persoonlijke
voorkeur zijn, bijvoorbeeld omdat het een branche is waar je zelf affiniteit mee hebt. Maar het kan ook
zo zijn dat iemand reeds ervaring opdeed bij een vergelijkbare klant. Het gaat te ver om te zeggen dat
diegene dan een streepje voor heeft, maar het is wel een voordeel als je over kennis beschikt over een
bepaald vakgebied.”

EERLIJKE KANS VOOR IEDEREEN

Natuurlijk raakt iemand wel eens teleurgesteld als de keuze niet op hem of haar valt, constateert Dennis. “Maar dat is gelukkig van korte duur. Gedurende een jaar komen er nog kansen genoeg. Het tekent
alleen maar de gretigheid van onze marketeers. Ik draai het liever om: hoeveel mensen zouden wel niet
gefrustreerd zijn als ze accounts in hun schoenen geschoven kregen waar ze niet veel mee op hebben?
Op deze manier krijgt iedereen een eerlijke kans.”

WAARDERING VANUIT KLANTEN

Juist die bewuste keuze van marketeers om intern te solliciteren op accounts, kan op veel waardering van klanten rekenen. “Onze klanten stellen wij op de hoogte van hoe wij te werk gaan, want de
heersende norm is het allerminst. Klanten reageren enorm enthousiast op deze werkwijze en vinden
het prettig dat mensen uit het team bewust hebben gekozen om voor ze aan de slag te gaan. Het komt
namelijk niet vaak voor dat marketingbureaus op een dergelijke klantgerichte manier de werkzaamheden inrichten. Ik raad het elke organisatie aan om binnen de organisatie mensen op deze manier voor
opdrachten te werven. Zo kies je zelf
voor welke partij
je wilt werken en
een klant weet dat
het met een team
samenwerkt dat bewust voor hen heeft
gekozen.”

De marketingtalenten van PauwR
gooien hoge ogen!
Bij PauwR hechten we veel waarde aan ons PauwR Talent Team. Getalenteerde net afgestudeerde marketeers geven wij graag de kans om door te groeien naar een volwaardige functie als digital marketeer. De kans bieden om veel te leren, eens te struikelen,
te vallen en weer op te staan. En we bieden ze ook de kans zichzelf te ontwikkelen. In
een half jaar stomen wij zo onze beloftes met een traineeship op maat klaar voor het
‘grote werk’.
Digital marketeers Silvie Scheepers, Evelien Möhlmann en Renske van Loon rondden in 2017 met
succes hun (stage en) traineeship bij PauwR af. Wat maakt het begeleidingstraject van PauwR nou zo
bijzonder? De drie PauwR-vrouwen vertellen het graag zelf.

SILVIE SCHEEPERS (24): DIGITAL MARKETEER IN TEAM BRANDING
“Weet je wat echt de kracht van PauwR is? Elke collega is vrij om ideeën aan
te dragen en deze vervolgens in de praktijk te brengen. De aandacht voor je
persoonlijke ontwikkeling is hier gewoon top. De werkzaamheden binnen
PauwR zijn heel divers. Momenteel richt ik me met name op video, display,
Facebook en LinkedIn advertising. Als jonkie heb je de luxe om met alle
teams mee te kijken en te ontdekken waar je kracht ligt. Mijn kennis over
online marketing is hierdoor enorm vergroot. Ik werk nu meer toe naar
specialistische kennis, maar de basis is zeker gevormd in mijn eerste
maanden. En dan te bedenken dat ik wilde ontdekken of bureauwerk
iets voor mij was. PauwR kende ik niet, maar we zijn anderhalf jaar
verder en ik werk nog steeds bij het allergezelligste marketingbureau van Nederland! Met veel collega’s ben ik zelfs goed bevriend
geraakt. Dat zegt héél veel over de geweldige sfeer!”

EVELIEN MÖHLMANN (24):
DIGITAL MARKETEER IN TEAM BRANDING

“Via mijn zus kende ik Oscar van PauwR. Hij vertelde mij regelmatig over
de gave werksfeer bij PauwR. Ik wilde dan ook graag mijn afstudeerstage
hier lopen. Dat lijkt inmiddels al een eeuwigheid geleden. En wat heb ik
in een jaar tijd veel geleerd zeg! Tijdens mijn stage had ik wekelijks een
feedbackgesprek waarin mijn ontwikkeling en verbeterpunten ter sprake
kwamen. Mijn begeleider Yik Ho nam alle tijd voor me en maakte me op
een leerzame manier wegwijs binnen de wereld van online marketing.
Hierdoor beschik ik nu over een brede kennis van online marketing.
Tegelijkertijd heeft het mij ook inzicht gegeven in welke facetten ik mijn
werkgeluk haal, zoals display advertising. PauwR geeft je als stagiaire
echt de ruimte om te groeien. Oscar heeft niet gelogen: ik zit hier
echt op mijn plek en de onderlinge band is hecht.
Betrokken collega’s die hard werken, maar ook tijd maken voor
een goed gesprek. Van afstudeerstagiaire naar junior digital marketeer via een supertof traineeship: het kan snel gaan bij PauwR!”

RENSKE VAN LOON (25):
ECONOMISCH PSYCHOLOGE EN DIGITAL MARKETEER IN TEAM OPTIMIZATION
“Bij welk marketingbureau kan ik mijn psychologische kennis combineren met online marketing?
Die vraag stelde ik mezelf toen ik mijn bul van twee Master studies in handen had. PauwR kende ik niet. Maar toen ik op de website belandde,
zag ik dat ze een economisch psychologe in dienst hadden. Dat
wekte meteen mijn interesse. Bij mijn tweede sollicitatie was het
gelukkig raak! Ik ging de eerste maanden aan de slag als trainee. Het begin van mijn traineeship draaide om het opdoen van
online marketingkennis en het behalen van examens. Deze
kennis pas ik nu toe in mijn dagelijkse werkzaamheden. Voor
een aantal klanten ben ik al het eerste aanspreekpunt. Het is
geweldig dat PauwR jonge mensen met weinig ervaring een
kans biedt om vanaf de eerste seconde volop mee te draaien in digitale campagnes.
Op de universiteit ligt het accent toch vaak op theorie en
minder op de praktijk. Ik werk elke dag met veel plezier in
een gezellig en getalenteerd team. Starters krijgen hier
zoveel mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Er
is nog geen een dag geweest dat ik met tegenzin achter mijn bureau ging zitten! En ik zie dat zelf ook niet
zo snel gebeuren…”

Starten bij PauwR begint al voor
de eerste werkdag
Is het mogelijk om een nieuwe collega al vóór zijn of haar eerste werkdag beter te leren
kennen? En tegelijkertijd die collega op zijn gemak te stellen door hem of haar al kennis te laten maken met de organisatie? Jazeker! Binnen PauwR werken wij met AppicalNow: een toegankelijke onboarding app waarmee nieuwe medewerkers zichzelf introduceren en waarbij ze meteen een impressie krijgen van de PauwR-cultuur.
Iris van de Vorst is een van de talenten die zich recent aan PauwR verbond. Wel zo prettig dat ze van
tevoren niet als een schuchtere stagiaire binnenstapte, geeft ze toe. “AppicalNow is een fijne tool
om een eerste indruk te krijgen van de organisatie. Mede hierdoor sloeg ik geen flater in mijn eerste
week”, zegt ze met gevoel voor humor.

INTERESSE IN ELKAAR

LUNCHEN IS GEEN VERRASSING MEER

Iris trad al snel toe tot het talentteam van PauwR,
na haar stage begon ze aan haar traineeship. “Het
is prettig als je al wat weet over de bedrijfscultuur
en wie je toekomstige collega’s zijn. Tegelijkertijd
kun je jezelf introduceren door bijvoorbeeld te
vertellen over een wereldreis die je maakte.”

Een paar maanden voor de komst van Iris, versterkte Jelena Castelijns Team Performance. Door
het uitgebreide welkomstprogramma wist ze
bijvoorbeeld hoe laat iedereen luncht bij PauwR.
“Misschien een detail, maar je komt hierdoor niet
voor verrassingen te staan. Het neemt meteen
potentiële ongemak weg. Doordat je de organisatie van tevoren al kent, loop je ook veel sneller bij
je nieuwe collega’s naar binnen.”

DE MOK VAN PAUWR
En hoe ervoer ze haar eerste weken? “Het beeld
dat ik vormde via AppicalNow kwam volledig
overeen met mijn eerste ervaringen. Een hecht
team dat interesse in elkaar toont. PauwR is een
mix van hard werken en een positieve en leerzame sfeer. Extra leuk is dat je wordt verwelkomd
met een gepersonaliseerde PauwR-mok en een
welkomstkaart van het team. Dat sterkt je in het
gevoel dat ze echt blij met je zijn.”

KOPPELEN AAN EEN BUDDY
PauwR koppelt in de opstartweken een buddy aan een nieuwe marketeer. Iris: “Het is dan
gemakkelijker om direct vragen te stellen aan
iemand van wie je weet dat diegene daarvoor
altijd bereikbaar is. En je nieuwe collega’s nemen
je meteen op in het team.” De buddy zorgt verder
voor een vlotte start, uitleg van de verschillende
tools, procedures en natuurlijk hoe het koffiezetapparaat werkt.

LAPTOP TIPTOP IN ORDE
Blij verrast was ze toen haar werkplek ‘Jelena-proof’ was gemaakt. “Mijn computer was geïnstalleerd,
ik kon meteen aan de slag. Bij andere bedrijven kom je binnen en is je laptop nog niet besteld of
heeft niemand tijd om vragen te beantwoorden. Hier neemt je buddy je op sleeptouw. Ik denk dat het
weleens wordt onderschat hoe belangrijk het is om vanaf dag één iemand tot je beschikking te hebben die je overal bij helpt. In een organisatie ‘zwemmen’ in je eerste weken lijkt me verschrikkelijk.”
Jelena twijfelt dan ook geen seconde over het nut van het veelzijdige onboarding-programma: “Je gaat
met meer vertrouwen naar je eerste werkdag, je bent al op de hoogte van de namen van je collega’s
en je weet al veel over de cultuur van het bedrijf.”

Wil jij ook bij dit topteam aan de slag?

Misschien ben jij wel de nieuwste
PauwR-Ranger!
PauwR Digital Marketing
Kijk eens op de vacaturepagina op www.PauwR.nl

Meer artikelen lezen zoals deze whitepaper?
Ga naar www.PauwR.nl/blog

PauwR Digital Marketing
www.PauwR.nl
020-262 0332 | 013- 582 1592

