
Juryrapport winnaars Zo Werkt Het-Award  
regio Arnhem-Nijmegen 

 
Categorie 0 – 20 medewerkers 
Nauwelijks inzendingen in deze categorie waardoor we geen geschikte kandidaat konden selecteren. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Winnaar categorie 20 – 50 medewerkers 
 
Spectrum - Arnhem 
 
Sterke punten: Buddysysteem, collega’s zijn mijn werkgever (lerende organisatie), hele gezin keek 
uit naar de dagelijkse opdrachten, challenges zorgen voor versterkt teamgevoel, persoonlijke 
aandacht voor de medewerkers.  
 
Onderbouwing:  
Spectrum is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken in Arnhem. Net als veel bedrijven 
hebben ze een bedrag van € 350 per werknemer beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 
voorzieningen om thuis te werken. Daarbij hebben ze niet gewacht op regels van de overheid, maar 
hebben proactief gehandeld. Medewerkers kregen alle ruimte om mee te denken over en vorm te 
geven aan de thuiswerksituatie. Bijzonder is het buddy-systeem waarbij collega’s contact met elkaar 
houden en niemand vergeten wordt. Er is veel aandacht voor de mens achter de medewerker, juist 
tijdens corona is het Werkgeluk extra belangrijk geworden. Er is begrip als het even niet meer gaat. 
Ouders met kinderen kregen uren ter beschikking om aan school te besteden. Thuiswerken wordt 
tevens als kans gezien, collega’s scholen elkaar op het gebied van online werkvormen. De gezellige 
online events hebben ervoor gezorgd dat collega’s elkaar ook in een ontspannen sfeer konden blijven 
ontmoeten. Ook stagiairs werden warm ontvangen en goed betrokken bij de organisatie.  
 
In de maand december was er een Advent-challenge. Een maand lang werden werknemers 
uitgedaagd met allerlei (video)opdrachten die bijdroegen aan mentale en fysieke gezondheid, 
teamgevoel, sportiviteit, waardering van kunst, of ze waren gewoonweg hilarisch. Hele families 
keken uit naar deze dagelijkse opdracht. De vitaliteit werd verder bevorderd door de 
Wandelchallenge. Daarnaast ontvingen de medewerkers regelmatig cadeautjes, zoals een mok en 
een koekbakpakket.  
 
Er kwam een flexibele regeling waarbij de vergoeding werd omgezet naar een thuiswerkvergoeding, 
afhankelijk van het aantal dagen dat je thuis werkte. Corona is aangegrepen om nieuwe 
(online)producten en diensten te ontwikkelen en om de mobiliteitsregeling te verduurzamen. Zo is er 
een regeling in aantocht om na corona het woon-werkverkeer per e-bike te stimuleren.  
 
Naast aandacht voor de werknemers was er ook aandacht voor het welzijn van de klanten. Zij 
werden gebeld met de vraag hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben. Ook werd genoemd dat 
de nominatie niet alleen voor de werkgever is, maar voor alle collega’s, omdat iedereen naar elkaar 
om kijkt. Spectrum laat medewerkers – ondanks de vele beperkingen – onderdeel voelen van een 
levendige en inspirerende werkomgeving. Er is een cultuur gecreëerd waarin collega’s naar elkaar 
omzien, waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar ruimte is om tijd voor jezelf of je gezin te nemen 
als dat nodig is. Een van de medewerkers vat het samen met: ‘gewoon een hele fijne club!’ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  



Winnaar categorie 50 – 200 medewerkers 
In deze categorie waren er weinig nominaties per werkgever, dus de onderbouwing is hier vrij 
summier.  
 
REBO Groep – Laag-Soeren 
 
Sterke punten: aandacht voor de persoon, online werkgerelateerde bijeenkomsten en leuke online 
activiteiten, ook om te informeren hoe het met iedereen gaat. 
 
Onderbouwing: 
REBO verdient de titel “Thuiswerker van het jaar” omdat ze er letterlijk en figuurlijk alles aan doen 
om ervoor te zorgen dat iedere werknemer op een zo prettig mogelijke manier zijn of haar werk kan 
blijven doen. En werknemers hebben het zo naar hun zin dat ze zich blijven inzetten voor REBO. 
Regelmatig worden er online werk gerelateerde bijeenkomsten georganiseerd, maar net zo 
regelmatig worden er online bijeenkomsten georganiseerd voor een leuke activiteit, maar ook om te 
kijken en te informeren hoe het met iedereen gaat. Er is altijd belangstelling voor de persoon. Zo fijn. 
En daar zijn we met ons allen echt dankbaar voor. REBO heeft zich ook ingezet om alle collega’s bij 
het team te houden en dat is gelukt! Trots op REBO. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Winnaar categorie meer dan 200 medewerkers 
 
Bovemij Nijmegen 
 
Sterke punten: Enorme omschakeling voor deze organisatie waar thuiswerken voor corona niet 
gebruikelijk was, medewerkers ervaren Bovemij als een warm bad, vlekkeloze communicatie, 
totaalaanbod van fysieke en mentale faciliteiten goed voor elkaar, persoonlijke aandacht vanuit 
Raad van Bestuur en oproep ‘Wees mild voor jezelf’, persoonlijke boodschap van Douwe Bob voor 
doodzieke collega, gestart met fietsstimulering vanwege Covid.  
 
Onderbouwing:  
Bovemij is een verzekeringsmaatschappij in Nijmegen. Ze hebben 100 nominaties binnengekregen.  
 
Voor corona was thuiswerken niet gebruikelijk, maar al snel na de uitbraak was alles tot in de puntjes 
geregeld. Meteen vanaf dag 1 kon de klantenservice de klanten op de vertrouwde manier te woord 
staan. Het welzijn en de gezondheid van de medewerkers staat voorop. Zelfs met het thuiswerken 
weet Bovemij de geweldige Bovemij-sfeer te behouden. Werknemers kunnen diverse hulpmiddelen 
voor de thuiswerkplek aanvragen en ophalen, zoals laptops, beeldschermen, telefoons en 
bureaustoelen. Als je geen geschikt vervoer hebt, mag je daarvoor gebruik maken van een 
bedrijfsbusje. Ook kregen medewerkers thuiswerk- en internetvergoedingen. Als de thuissituatie 
onwerkbaar is, mag je af en toe op kantoor werken, altijd strikt volgens de RIVM-richtlijnen. Ook voor 
mondkapjes en ontsmettingsmiddel wordt gezorgd.  
 
Bovemij is als een warm bad waar je in terechtkomt, zelfs thuis. Motto’s zijn ‘zorg goed voor jezelf en 
voor elkaar’ en ‘wees zuinig op jezelf, want jullie zijn ons grootste goed’. Vitale medewerkers zijn 
heel belangrijk voor hen. Ze organiseren yogasessies, een wandelchallenge en fietschallenge. Het FIT-
programma bevat daarnaast preventief medisch onderzoek, stoelyoga, lunchwandelingen en 
webinars over gezondheid en thuiswerken. Ook heeft Bovemij een goed fietsplan. Een beweegcoach 
op de laptop zorgt ervoor dat de ook achter de computer genoeg beweegt.  
 



Ter ontspanning zijn er leuke online meetings, zoals de Bovemij Binggoooo, een conferentie, pubquiz, 
een après-ski muziekbingo, kookworkshop en een goochelshow. Die laatste was officieel om de 
kinderen van werknemers te vermaken, maar stiekem was het voor iedereen leuk. Ook was er een 
online kerstmarkt en een cabaretstuk op Blue Monday.  
  
Er is veel persoonlijke aandacht, zoals persoonlijke gesprekken met en kaartjes van leidinggevende, 
aardigheidjes (zoals chocolade) van de organisatie met leuke bijgevoegde teksten en ruimte vanuit 
de organisatie om met collega’s te kletsen en te wandelen. De Top 2000 achtige muzieklijst die door 
de collega’s werd samengesteld, had het nummer ‘Hold on’ van Douwe Bob als winnaar, speciaal 
aangevraagd voor een ernstig zieke collega. Bovemij heeft ervoor gezorgd dat Douwe Bob zelf een 
persoonlijke boodschap voor haar heeft ingesproken!  
 
De Raad van Bestuur stuurt wekelijks een mail met het laatste nieuws, updates, aankondigingen en 
vooral belangrijk: de oproep om mild voor jezelf te zijn in deze lastige tijd. Daarnaast organiseert de 
RvB wekelijks een online video-uur, waarin ook medewerkers op de ‘digitale zeepkist’ kunnen 
klimmen. Het bestuur benadrukt dat vrije dagen zijn om te ontspannen, dus werknemers hoeven 
geen vrije dagen op te nemen om de kinderen thuisonderwijs te geven. Er wordt geaccepteerd dat je 
in deze periodes minder productief bent. Ze hebben er oog voor dat thuiswerken in coronatijd veel 
van een  
 
Mensen zijn trots dat ze voor Bovemij mogen werken en dat gevoel kwam heel duidelijk bij de jury 
binnen bij het lezen van alle motivaties.  
 


