
Employee Value Proposition | Innovatiefunctie

Als je de innovatiefunctie centraal stelt, wat betekent dat voor de Employee Value Proposition? 

De arbeidsmarkt en de aard van het werk veranderen. Hoe speel je hierop in met een aantrekkelijke propositie voor werkenden om de innovatiefunctie te kunnen vervullen?

Richt je met name op het invulling geven aan de groene blokken: Groei perspectief, etc. Wat zal je daar moeten bieden? Wat moet je daar vooral niet doen? En wat betekent dit voor de

huidige organisatie?

<Met een dubbele muisklik verschijnt er midden op je scherm een 'sticky note waar je je idee in kan typen. Slepen naar de plek zoals gewend. Je kan met je muiswieltje en/of touchpad in/

uitzoomen>
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