
Werk met ZIN advies
Aan Investors in People !



Investeren in mensen loont. De re-
sultaten van een organisatie wor-
den immers voor een groot deel
bepaald door de menselijke factor.
Maar als u investeert in uw men-
sen, wilt u natuurlijk wel dat uw or-
ganisatie daar beter van wordt. De
investering moet bijdragen aan de
doelstelling van uw organisatie.

Vanuit dit perspectief is de metho-
diek Investors in People ontwik-
keld.

'Investeren in mensen' staat bij ZIN
advies centraal. Het is de leidraad
van ons aanbod van advisering,
training en coaching.

Werk met ZIN advies aan Investors in People!
Wat levert Investors in People u op?

Rendement door betrokken en gemotiveerde medewerkers
Uit onderzoek is gebleken dat de aanpak van Investors in People effectief is
en leidt tot:
• Betere onderlinge communicatie
• Grotere motivatie van medewerkers
• Meer betrokkenheid
• Betere interne samenwerking
• Lager ziekteverzuim
• Minder verloop
• Grotere bereidheid tot volgen van cursussen of opleidingen

En dat heeft ook effect op meer economische indicatoren. Organisaties die
‘Investor inPeople' zijn ervaren:
• verbetering van het productieproces of dienstverlening
• verhoging van de arbeidsproductiviteit
• verhoging van het innovatievermogen
• verhoging van de kwaliteit en product of dienst

Wat is Investors in People?

Investors in People is een praktische methode gericht op constante verbete-
ring van uw organisatie door ontwikkeling van uw medewerkers. Het draait
daarbij om resultaten, niet om procedures. Het is een hulpmiddel om tot
een integraal en gestructureerd organisatie-ontwikkelingsbeleid te komen.
Het is geschikt voor grote en kleine organisaties, zowel in de profit als in de
non-profit sector.
It's in People, not in paper

Hoe werkt Investors in People?

De aanpak strekt zich uit over de volle breedte en in alle lagen van de orga-
nisatie, en beslaat vier overzichtelijke stappen.

Stap 1: Diagnose
De organisatie raakt bekend met de achtergrond en methodiek van IiP. Deze
fase bestaat uit bewustwording en kennismaking, de quickscan en de nul-
meting.

Stap 2: Plannen
Heldere doelstellingen voor organisatie, team en individu worden geformu-
leerd en de realisatie ervan vastgelegd in een actieplan. Aan het eind van
deze fase committeert de organisatie zich formeel aan IiP als organisatieont-
wikkelings methodiek.

Stap 3: Uitvoeren
Het ontwikkelingsbeleid uit stap 2 wordt uitgevoerd.

Stap 4: Beoordelen
Evalueren welk effect investeren in mensen heeft op organisatie, team en in-
dividu.
Indien gewenst kan een formeel erkend keurmerk Investors in People wor-
den verkregen wanneer blijkt dat de organisatie aan alle beoordelingscrite-
ria voldoet. Dit keurmerk is drie jaar lang geldig. De beoordeling vindt
plaats door een externe deskundige.



Wat vraagt IiP van de organisatie?

Een groot deel van de werkzaamheden voor Investors in People wordt bij
een goed beleid reeds gedaan, zoals: organisatiebeleid vaststellen, functie-
beschrijvingen maken,functioneringsgesprekken houden, trainingen en op-
leidingen organiseren. etc.
De extra maatregelen voor IiP zijn te verdelen in invoering en onderhoud.
De invoering beslaat een periode van zes tot achttien maanden, afhankelijk
van de omvang en complexiteit van de organisatie.

Invoering:
o Werkzaamheden (uren) van de interne procesbegeleider (een halve tot
één dag perweek
o Inzet externe adviseur (10 tot 30 dagen)

Indien gewenst:
o Kosten van de assessment (6 tot 8 dagen voor complete assessment)

Onderhoud
o Inzet van de interne procesbegeleider voor de periodieke eigen toetsing
o Kosten van eventueel extern advies ('health check')

Indien de organisatie het keurmerk wil behouden:
o Kosten van re-assessment uiterlijk na drie jaar (3 tot 5 dagen)

Wat moet de organisatie doen?

De organisatie neemt het besluit om Investors in People in te voeren.
Ze gaat een goed onderbouwd schriftelijk commitment aan met Investors in
People Nederland.
Ze draagt zorg voor duidelijke organisatiedoelen, waarvan de afdelings-
doelen  unnen worden afgeleid.
Ze stelt een interne procesbegeleider (een zgn. Internal Facilitator) aan met
voldoende draagkracht in de organisatie.
Na de nulmeting maakt de organisatie een actieplan met de te treffen
maatregelen en voert deze uit.

Hoe kan ZIN advies u ondersteunen?

Eén van onze adviseurs is erkend Investors in People adviseur, en in die
hoedanigheid kunnen wij uw organisatie in alle fasen van het IiP-traject be-
geleiden bij de implementatie van IiP. 
Daarnaast kunnen wij, vanuit ons brede pakket aan diensten, ook een aan-
tal activiteiten verzorgen die voortvloeien uit IiP. Te denken valt aan:

- doelstellingen organisatie helder krijgen
- ontwikkelen opleidingsplannen
- verzorgen trainingen
- verzorgen persoonlijke coaching
- teambuilding
- invullen personele lacunes (interim management, werving en selectie)

En niet onbelangrijk: wij kunnen de door IiP-NL erkende trainingen voor In-
ternal Facilitators verzorgen.

IiP Quickscan

Belangrijk onderdeel van Investors
in People is de fase van diagnose
en evaluatie. In beide fasen wordt
een deel van uw mensen gevraagd
naar hun bevindingen.

Om in korte tijd en met weinig in-
spanning van uw kant een helder
beeld te krijgen, bieden wij een on-
line Quickscan aan.

Met deze scan kan op eenvoudige
wijze een groot deel van uw mede-
werkers hun mening geven over or-
ganisatieaspecten die van belang
zijn voor Investors in People.

Ook als kennismaking met IiP is de
Quickscan een praktisch instru-
ment. Laat enkele mensen in uw or-
ganisatie de vragenlijst invullen, en
wij kunnen u een beeld geven hoe
Investor in People u al bent. 



Organisatie ontwikkeling

ZIN advies richt zich op de kwaliteit
van de organisatie als geheel. Jaren-
lange ervaring heeft geleerd dat het
belangrijk en effectief is om de
aandacht te richten op het totale sys-
teem van voortbrenging.
Onze adviseurs zijn ervaren in de be-
geleiding van het management op
het gebied van integrale organisatie
ontwikkeling. Op basis van hun ken-
nis en inzicht kunnen ze ter plekke
sturing geven aan het vormgeven van
beleid. Zij ontwikkelen alternatieven
en helpen bij het maken van keuzes.
Ook kunnen zij uw organisatie bege-
leiden op specifieke terreinen, zoals
Investors in People, leiderschaps- en
teamontwikkeling en organisatie-op-
stellingen.

Personeelsadvies
“Onze adviseur woont bij u om de
hoek”

Hebt u vragen of problemen op het
gebied van personeel? Wij kunnen
uw P&O beleid en instrumentarium
snel en doeltreffend doorlichten met
onze P&O scans.
Vanuit een jarenlange ervaring hel-
pen wij uw organisatie op een des-
kundige manier. Ons specialisme is
het assisteren van het MKB bij vraag-
stukken over P&O. U krijgt een per-
soonlijke adviseur, die uw organisatie
kent en daardoor weet wat er in uw
bedrijf leeft.
Organisaties met een eigen P&O-
functionaris of afdeling kunnen bij
ons terecht voor ondersteuning bij
projecten of interimwerkzaamheden.

Medezeggenschap

Op het gebied van medezeggen-
schap kunnen wij specialisten inzetten
die vaardig zijn in integrale advise-
ring en ondersteuning van medezeg-
genschapsorganen en bestuurders
met betrekking tot:
- inhoudelijke advisering
- procesbegeleiding
- samenwerking en communicatie
- projectadministratie 

ZIN advies, uw partner in HRM

ZIN advies
Fluessen 20
9204 HP  Drachten
Tel. (0595) 44 52 58
www.zinadvies.com
info@zinadvies.com
KvK 01083819

Training en Coaching

Training
Onze in-company trainingen zijn
maatwerk, dat tot stand komt in over-
leg met de opdrachtgever. De na-
drukkelijke aandacht die wij besteden
aan de transfer naar de praktijk ver-
hoogt het rendement in hoge mate. 
Een aantal van onze trainingen orga-
niseren we tevens met open inschrij-
ving, zoals:
- Praktisch Leidinggeven
- Persoonlijke Effectiviteit
- Projectmanagement
- Internal Facilitator IiP

Coaching
Veel managers en medewerkers heb-
ben behoefte aan persoonlijke coach-
ing. 
Coaching bestaat uit gesprekken met
een externe deskundige over zaken
die met persoonlijk functioneren,
zowel in werk als privé, te maken
hebben. Coaching kan een versnel-
ling brengen in de ontwikkeling van
de gecoachte en in combinatie met
training kan dit de effectiviteit nave-
nant verhogen.

Overige diensten ZIN advies


