
 

1 HR aan het woord, augustus 2021 

 

8 vragen aan HR; dit willen we echt weten van …  

 

 

 

 

 

 

 

 

… Corné Twaalfhoven, directeur JWB Creatieve Communicatie in Zeewolde.  

 

1. Hoe is de afdeling HRM binnen jullie organisatie georganiseerd? 

 

Bij JWB hebben wij geen HRM functionaris in dienst. HRM maakt onderdeel uit van mijn takenpakket 

en van mijn collega Kim Annink. Wij kijken vooral naar het individu, hoe zit een collega in de wedstrijd, 

waar heeft diegene baat bij. Omdat we een relatief klein team zijn, hebben we korte lijnen en continu 

contact met elkaar. Elke dag is er aandacht voor de mens achter de collega, bij ons geen functie maar 

vanzelfsprekendheid. 

 

2. Welke HR thema’s zijn op dit moment actueel binnen jullie organisatie?  

 

Onze footprint steeds meer te verlagen door bijv. het woon-werk verkeer te verminderen. De corona 

crisis heeft ons in die zin erg geholpen. Daarvoor moet de thuiswerkplek wel in orde zijn. Daarnaast 

werken we op de achtergrond aan een cafetaria model arbeidsvoorwaarden dat aansluit bij de 

individuele situatie van onze collega’s. 

 

3. Wat is jouw specialiteit op HR? 

 

Eerlijk…?, wij zijn geen specialisten en ook maar gewoon mensen. We komen zelf uit een 

werknemersrol en denken met onze persoonlijke dagelijkse aandacht ver te komen. Wat voor ons 

wel één van de belangrijkste factoren binnen HR zijn: ontwikkeling en comfortzone. Een ieder moet 

zich kunnen ontwikkelen en trots op zichzelf kunnen zijn, gesteund door collega’s binnen een 

comfortabele en (mentaal) veilige werkomgeving. Maar dat zien we niet als specialiteit, meer als 

bedrijfscultuur. 

 

4. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal? 

 

Een stichting die er daadwerkelijk voor de werknemer en werkgever is! De successen die ze boeken 

met hun activiteiten zijn hun bestaansrecht en niet commerciële eigen belangen bij het verbinden en 

samenwerken. 
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5. Welke successen met Veluwe Portaal kun je delen? 

 

Mede door de inzet en toegankelijkheid van Veluwe Portaal en Werk-in-je-Regio hebben we heel 

snel en makkelijk twee hele fijne collega’s kunnen aantrekken in onze creatieve studio. 

 

6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

 

Hoe kunnen bedrijven (in het algemeen) de jongeren, die nu nog voor de poort van de arbeidsmarkt 

staan, aan zich binden. Die generatie kent, zonder te willen generaliseren, een ander arbeidsethiek 

en dat gaat heel snel. Kunnen we als werkgevers daarin mee? Hoe gaan scholen daar mee om? 

 

7. Welke tips wil je nog delen met andere HR-Professionals/werkgevers?  

 

De grootste uitdaging is vaak wel, écht contact met je collega’s / personeel maken. Dat gebeurt niet 

met een agenda en formulier op tafel, dus laat die zaken eens achterwege. Maak voor jezelf ruimte 

(in je hoofd en tijd) om eens het gesprek aan te gaan bij ‘de koffieautomaat of de printer’. 

 

8. Welke HR-Professional/werkgever binnen het netwerk zou jij graag aan het woord laten en waarom? 

 

Een deelnemerslijst om trots op te zijn en dat maakt het moeilijk een keuze te maken… Net als mijn 

voorganger Erik Kerssies, laat ik die keuze dan ook graag over aan de mensen van Veluwe Portaal. Er 

schiet vast nu iemand te binnen?! Reactie Veluwe Portaal: Dat schiet ons zeker te binnen. In de 

volgende editie geven wij heel graag het woord aan Erik van Ramshorst van Reditus Advies uit 

Nijkerk. 

 

JWB Creatieve Communicatie  

Zo zijn er geen twee 

 

“De één is gek op bakken, de ander houdt van tekenen. Er 

bevindt zich een jazzballerina in ons midden, een fervent 

mountainbiker, filmfreak, hardloper, boekenwurm en 

motorrijder. Toch hebben we heel wat met elkaar gemeen. 

En dan bedoelen we niet alleen darten in de huisbar… Samen 

houden we elkaar scherp en inspireren we elkaar vanuit al onze 

expertises. Allemaal anders en toch één doel: oplossingsgerichte communicatiestrategieën 

bedenken en uitvoeren!” 

JWB wil zijn als het notitieblok op je bureau of je favoriete pen. Ze willen er vanzelfsprekend voor je 

zijn, zodat jij er niet over na hoeft te denken. Door je te adviseren, inspireren, informeren en 

verrassen, creëren ze creatieve en oplossingsgerichte communicatie. Ze willen je uitdagen en 

motiveren om samen op zoek te gaan naar nieuwe communicatiemogelijkheden, passend bij jouw 

bedrijf. Samen komen jullie net dat stapje verder. www.jwbcom.nl. 

www.jwbcom.nl

