
Herbalife Nederland uitgeroepen tot Great Place to Work®
Herbalife is trots op haar plek in Great Place to Work® ranglijst, als enige
bedrijf dat actief is in de directe verkoop.
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Samenvatting Advies- en onderzoeksbureau Great Place to Work® heeft Herbalife
uitgeroepen tot één van Nederlands beste werkgevers. Het bedrijf -
bekend van zijn hoogwaardige voedingsproducten en gefocust op een
gezonde levensstijl - is trots om als enige bedrijf dat actief is in de
directe verkoop op de Best Workplaces ranglijst 2015 te staan. De lijst
is samengesteld op basis van empirisch onderzoek van Great Place to
Work® Nederland onder Nederlandse bedrijven. Jaarlijks worden de
hoogst scorende organisaties onderscheiden als Best Workplaces van
Nederland. Vandaag werd de lijst van 2015 bekend gemaakt.

Details Trots om bij Herbalife Nederland te kunnen werken

Met dit onderzoek heeft Herbalife meegedaan met de 2 vestigingen in het
land. Het EMEA distributiecentrum in Venray met meer dan 200 medewerkers
en Herbalife Utrecht, waar zich de commerciële afdelingen voor Herbalife
Nederland en België bevinden. “Het is een enorme eer om als een van
Nederlands meest favoriete werkgevers uitgeroepen te worden”, aldus, Michiel
Sinot, Country Director voor de Nederlandse en Belgische markt van
Herbalife. “Met 100% toewijding werken wij om onze members te kunnen
ondersteunen en natuurlijk om onze voedings- en verzorgingsproducten voor
zoveel mogelijk Nederlanders beschikbaar te maken. Dat doen wij op ons
hoofdkantoor in Utrecht én in ons grote distributiecentrum in Venray.”

“Ik werk nu 2 jaar bij Herbalife.” Angela Lima - Vasconcelos, werkzaam in het
Member Service center in Utrecht. “Ik heb Herbalife leren kennen als een zeer
leuk bedrijf om voor te werken. Ik heb leuke collega´s en de omgang met
elkaar is heel informeel. Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk.”

Paul Kniepstra, Vice President Global Warehousing & Distribution: “De uitslag
van het onderzoek is voor ons een bevestiging dat we goed bezig zijn. Onze
medewerkers en uitzendkrachten zetten zich dagelijks met veel enthousiasme
in om onze members optimaal te bedienen. Dan is het belangrijk dat iedereen
dagelijks met plezier naar hun werk gaat. Wij werken gericht aan het bieden
van een inspirerende en plezierige werkomgeving voor onze medewerkers.
Daarbij hanteren wij waarden die wij nu ook sterk naar voren zien komen in de
resultaten, zoals eerlijkheid, respect en kameraadschap. Wij zijn allemaal
ontzettend trots op het feit dat wij ons nu officieel een Great Place to Work
mogen noemen.”
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Great Place to Work®
Great Place to Work®Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en
plezier binnen organisaties. Op basis van de positieve antwoorden op een
vragenlijst van 58 stellingen en de evaluatie van het werkgeversbeleid wordt
de lijst van Best Workplaces van Nederland bepaald.

Erik van Riet, directeur Great Place to Work® Nederland: "De organisaties die
op de lijst van Best Workplaces staan, hebben werkomgevingen ontwikkeld
waar vertrouwen, trots en plezier centraal staan. Tevens vervul je een
voorbeeldfunctie ten aanzien andere organisaties. Niet iedere organisatie
behaalt de lijst in verband met strikte criteria. Het is een resultaat om trots op
te zijn!" Van Riet over het onderzoek: “Wij vragen de mening van
medewerkers op vijf waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en
kameraadschap. Die waarden zijn gekoppeld aan prestaties. Dat kunnen wij
staven met 30 jaar onderzoek, want zo lang gebruiken we deze methodiek al.
Wij zijn het enige onderzoek dat niet alleen vraagt naar de mening van de
medewerkers, maar ook het beleid van de werkgevers meeweegt. Door die
koppeling te maken krijgen organisaties inzicht in de effectiviteit van hun
beleid. Het onderzoek is empirisch onderbouwd en praktisch toepasbaar.” 

Citaten Ik werk nu 2 jaar bij Herbalife. Ik heb Herbalife leren kennen als een zeer
leuk bedrijf om voor te werken. Ik heb leuke collega's en de omgang met
elkaar is heel informeel. Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk. 
— Angela Lima - Vasconcelos, werkzaam in het Member Service center in
Utrecht

De organisaties die op de lijst van Best Workplaces staan, hebben
werkomgevingen ontwikkeld waar vertrouwen, trots en plezier centraal
staan. Tevens vervul je een voorbeeldfunctie ten aanzien andere
organisaties. Niet iedere organisatie behaalt de lijst in verband met strikte
criteria. Het is een resultaat om trots op te zijn! 
— Erik van Riet, directeur Great Place to Work® Nederland

Het is een enorme eer om als een van Nederlands meest favoriete
werkgevers uitgeroepen te worden 
— Michiel Sinot, Country Director voor de Nederlandse en Belgische markt
van Herbalife

Over Herbalife

Herbalife is een van ’s werelds meest vooraanstaande aanbieders van
producten voor gewichtsbeheersing, doelgerichte voedingssupplementen,
energie, sport en fitness en verzorgingsproducten voor mensen die een
evenwichtige levensstijl nastreven. Wetenschappelijk onderzoek staat aan
de basis van de ontwikkeling van de producten van Herbalife. Alle producten
worden exclusief aangeboden via een netwerk van meer dan een miljoen
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onafhankelijke distributeurs wereldwijd. Zij begeleiden hun klanten intensief
en maken programma’s op maat. Gezien de nadruk op gezonde voeding en
een actieve levensstijl, sluiten sportsponsorships goed aan op de visie van
Herbalife.
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