
          
 
 

’s-Gravelandseweg 192 - 1217 GB Hilversum - 06-52614272  

 
Wij verbinden uw (HR) bedrijfsdoelstellingen met de medewerkers en vice versa 

Omdat wij geloven dat betrokken medewerkers bedrijfsdoelstellingen waarmaken 
 

Op naar werk waar je happy van wordt.  

 
Onze aanpak  
 
Na een intake analyseren wij samen met de klant waar de behoefte is om 
bedrijfsdoelstellingen beter geïmplementeerd te krijgen. 
 
We doen een SWOT-analyse en gesprekken met medewerkers op basis waarvan 
wij een advies formuleren die wij toetsen aan de arbeidsmarkt en trends in de 
samenleving. 
 
Vanuit de corporate doelstellingen op strategisch niveau tot de daadwerkelijke 
uitvoering en verbinding op de werkvloer helpt Autem. Wij slaan uw uitdaging plat, 
adviseren en voeren het uit met een integrale aanpak. Totdat we het gewenste 
resultaat hebben. Een reis van Happy medewerkers die de gids zijn van de ultieme 
klantreis!  
 
Uitvoering en realisatie 

• Consultancy   
o Formuleren en inventariseren van de strategische uitgangspunten en 

(hr) organisatie beleid 
• Meten en monitoren 

o Met 2daysmood meten wij de betrokkenheid van uw medewerkers 
wekelijks in 15 seconden, monitoren wat het bezighoudt en maken 
trends zichtbaar 

• Gedragsverandering 
o Kickwerkt coacht en verzorgt trainingen op alle niveaus in werkgeluk, 

teambuilding, communicatie en (persoonlijk) leiderschap 
• De werkomgeving 

o Hominest brengt de fysieke werkomgeving in kaart en adviseert op 
het gebied van facility en inspirerende werkomgeving 
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• Interne communicatie 
o De (interne) communicatie voeren wij uit om er voor te zorgen dat uw 

bedrijfsdoelstellingen ook daadwerkelijk bij al uw medewerkers 
bekend zijn 

• Employer branding  
o BProfessional ontwikkelt samen met u de gewenste employer brand 

en campagnes om nieuwe medewerkers te werven en bestaande te 
behouden 

• Vitaliteit 
o Advies, training en implementatie voor de vitale medewerker 

• Arbeidsvoorwaarden 
o Onderzoek en advies over afgestemde arbeidsvoorwaarden 

De mensen bij Autem 
 

• Carola, HR deskundige  

• Erik, executive arbeidsmarktstrateeg bij de AWVN  

• Barbara, Arbeids- & Organisatiepsycholoog  

• Paul, specialist gedragsverandering 

• Cas, communicatie-expert 
 
Zij hebben een schat aan ervaring opgedaan bij grote en kleine bedrijven en 
organisaties om ook uw vraag uit te kunnen voeren. Zij werken, indien gewenst, 
samen met een netwerk van specialisten.  
  
Wanneer schakelt u ons in 

• Verhoging duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers 
• Uw employerbrand verdient een boost 
• Verbeteren van de samenwerking en communicatie in uw bedrijf  
• Het verzuimpercentage van uw medewerkers moet omlaag 
• Uw bedrijf zoekt een betere aansluiting bij de nieuwe werkorde 
• Een betere verbinding tussen de employee journey en de customer journey 
• U zoekt nieuwe medewerkers 
• Verbeteren van de fysieke werkomgeving  
• U wil graag het werkgeluk van uw medewerkers vergroten 
• Aanpak en uitvoering van uw interne communicatie 


