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Mensen bouwen organisaties

Meer uit mensen halen…
Uw bedrijf is voortdurend in beweging. Dat geldt 
ook voor uw personeel. Mensen en organisaties 
zijn nooit hetzelfde als gisteren. Viaster heeft een 
gebruiksvriendelijke en betaalbare methodiek 
ontwikkeld om de ontwikkeling van medewerkers in 
goede banen te leiden. 

Eerst leggen we de gewenste richting en mate van 
groei van het bedrijf vast. Daarna maken we de 
koppeling met de mogelijkheden, kwaliteiten en 
wensen van het personeel. Zo blijft u als organisa-
tie steeds in gesprek over de groeipotentie van de 
medewerkers.

Verborgen talent
Uit ervaring blijkt dat maar liefst 80% van de  
medewerkers beschikt over latente kwaliteiten. 
Dus ook in uw organisatie zit waarschijnlijk  
talent waar nog niets mee gebeurt. Viaster heeft 
jarenlang ervaring opgedaan in het ontdekken en 
zichtbaar maken van dat latente potentieel. Voor 
bedrijven levert dat direct een aantal aantrekkelijke 
resultaten op…

Omzetgroei 
Goed kijken naar het potentieel binnen de organi-
satie levert direct tastbare voordelen op. Zo kan 
onze methodiek leiden tot een aantoonbare om-
zetgroei bij gelijkblijvende arbeidskosten. Terwijl de 
kosten zich snel (uiterlijk binnen twee jaar)  
terugverdienen. Andere mogelijke voordelen zijn:  

• Lager ziekteverzuim 
• Betere prestaties
• Meer uitdaging en voldoening 
• Volwassen arbeidsverhoudingen
• Flexibelere inzetbaarheid 
• Nieuw elan 
• Meer betrokkenheid

‘Je wordt een  
leuker mens als je mag doen 
waar je goed in bent’ 
Jan Brunninkhuis

Viaster is expert in het beter laten functioneren 

van mensen en organisaties.
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Inventarisatie functieprofielen:

Implementeren HRtool

Zelfstandige applicatie 
Het volgen en vastleggen van de ontwikkelingen  
is eenvoudig met onze bijbehorende HR Tool.  
Daarin leggen we de ontwikkelingen van taken, 
vaardigheden, opleidingen en competenties over-
zichtelijk vast. 

Het is een zelfstandig draaiende applicatie die 
geen kostbare verbindingen zoekt met andere 
applicaties. De tool wordt conform uw eigen  
bedrijfsidentiteit ingericht en opgeleverd.

Aan de slag 
Wilt u ook profiteren van het verborgen talent in  
uw onderneming? Of een frisse doorstart maken 
met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers?  
Dan gaan we graag voor u aan de slag. Hoe? 

Samen inventariseren we de doelstellingen en  
toekomstplannen van het bedrijf.  
Bijvoorbeeld: Het betreden van nieuwe markten, het 
vergroten van het marktaandeel of klantgerichter 
werken. Vervolgens brengen we per functie de 
vaardig heden, opleidingsnormen en competenties 
in kaart en relateren die aan de bedrijfsdoelstellingen. 
Deze inventarisatie geeft inzicht in de groei-
mogelijk heden binnen de functie en vormt de  
basis voor nieuwe afspraken. Die worden, samen 
met de jaarlijkse beoordelingen, vast gelegd en 
gemonitord via een digitaal dossier. 
Met het digitale akkoord van de medewerker  
ontstaat een betrouwbaar en overzichtelijk dossier. 
Handig als basis voor beoordelingsgesprekken en 
salarisonderhandelingen. Als het nodig is, ook als 
juridische grondslag.

En dan? 
Het spreekt voor zich dat Viaster u ook na de  
implementatieperiode blijft ondersteunen. De wijze 
waarop en de frequentie waarin stemmen we 
graag persoonlijk met u af.

Vrijblijvend kennismaken met Viaster? 
Bent u nieuwsgierig naar het verborgen talent in 
uw onderneming? Of wilt u een vrijblijvend gesprek 
over de mogelijkheden in uw bedrijf? Bel of mail 
Jan Brunninkhuis 0541-70 02 47 of info@viaster.nl
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Toepassing van modules
Binnen Viamens is de mogelijkheid om 
diverse modules toe te voegen, zowel op 
functieniveau en op managementniveau. 
Viaster stemt samen met de onderneming 
af wat gewenst en passend is bij de orga-
nisatie. Daardoor worden er geen onnodige 
kosten gemaakt en alleen modules toe-
gevoegd, die een bijdrage leveren aan
personeelsmanagement.

‘Mensen kunnen meer dan  
ze laten zien. Ik noem dit de  

individuele latente kwaliteiten.’  
Jan Brunninkhuis


