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Introductie
Sinds 2005 is Sympa al bezig om een eigen
bedrijfscultuur te creëren, waar werknemers
zich kunnen ontwikkelen en hun ware potentieel
weten te bereiken. Omdat HR de kern van het
bedrijf is, wil Sympa graag het goede voorbeeld
geven. 



De drie pilaren die samen Sympa
vertegenwoordigen zijn Fun, Growth en Value.
Hoe werkt deze filosofie in de praktijk? 

Wij vroegen het aan Elizabeth Chan, onze
Marketing Manager voor Noorwegen.


Elizabeth Chan, Marketing Manager Noorwegen
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Hoi Elizabeth! Wat is jouw indruk
over de manier waarop Sympa
betrokken is bij haar werknemers?
Ik heb een heel goede indruk van Sympa in hoe zij voor
haar werknemers zorgt, altijd garandeert dat iedereen
zich betrokken voelt en dat ze kunnen groeien in hun
rol.


Kun je een voorbeeld geven van de
manier waarop Sympa haar
werknemers probeert te betrekken
bij het bedrijf?
Sympa heeft een Wellness Committee opgericht
waarin werknemers vanuit alle landen zijn
vertegenwoordigd. 



De taak van het Wellness Committee is om het welzijn
van alle Sympa medewerkers te verbeteren en ervoor
te zorgen dat iedereen zich veilig voelt op het werk.
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Wat is de communicatiestijl tussen
collega’s en het management?
De communicatiestijl is heel informeel en
niet-hiërarchisch. Ik kan gemakkelijk een
Teams-berichtje naar onze CEO sturen en hij zal dan op
een vriendelijke manier - met emoji’s - reageren. 



Bij het werken op kantoor kan iedereen genieten van
de koffiepauzes en goede gesprekken met elkaar
voeren, ongeacht welke functie ze bekleden.


Zijn er ook evenementen
georganiseerd voor medewerkers, en
zo ja, helpen die om het gevoel van
betrokkenheid te vergroten?
Ja, we hebben verschillende soort feesten die in
verschillende kantoren worden georganiseerd, zoals
kerst-, paas- en karaokefeesten en bordspelavonden. 



We houden ook jaarlijkse Sympatico Awards waar we
medewerkers van Sympa in het zonnetje zetten en hun
prestaties uitlichten.
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Tijdens COVID-19 heeft Sympa een online kerstfeest
georganiseerd voor alle kantoren en Sympa heeft ook
kerstpakketten naar medewerkers gestuurd. Die
evenementen dragen écht bij aan het gevoel van
betrokkenheid bij het bedrijf en bij collega’s van
verschillende afdelingen en uit verschillende landen.

Hoe zou je je relatie met je manager
omschrijven? Inspireert en motiveert
je manager jou om het meeste uit je
baan te halen?
Mijn manager is een van de fijnste aspecten van
werken bij Sympa. Sinds ik bij het bedrijf ben
begonnen, heb ik altijd het gevoel gehad dat zij achter
me stond in alles wat ik deed en dat ik in wat voor
situatie dan ook bij haar terecht kon. 


Ze heeft me zeker geïnspireerd en gemotiveerd om
mijn best te doen in mijn werk, en ze heeft me
geholpen om in mijn rol te groeien en
verantwoordelijkheid te nemen voor het werk dat ik
doe.
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Als jij zelf manager was, zou je dan
iets veranderen?
Eerlijk gezegd zou ik niets veranderen. Ik denk dat het
management bij Sympa een goede prestatie heeft
geleverd door een geweldige bedrijfscultuur te creëren
die erg duidelijk vertegenwoordigd is in zowel de
verschillende teams als bij managers.


Heb jij de indruk dat je verbonden
bent met andere afdelingen en
landen bijvoorbeeld?
In het marketingteam hebben we collega’s uit alle
landen waar Sympa actief is. We werken ook heel nauw
samen met het salesteam en verder hebben we ook
connecties met het klantenserviceteam, de
systeemconsulenten en het productteam.


Los daarvan is het altijd leuk om mensen uit
verschillende landen en afdelingen te leren kennen
wanneer we verschillende soorten evenementen,
werkreizen, of kantooruitwisselingen hebben en als we
na het werk afspreken met collega’s.


4

Fun, Growth, Value - Interne HR bij Sympa 2021

De bedrijfscultuur en Culture Code
van Sympa
HR is een belangrijk thema in een bedrijf. Als we de
bedrijfscultuur serieus nemen en dat kunnen delen met
onze collega’s, kunnen we heel veel bereiken. Het is
voor velen een grote passie om medewerkers te laten
stralen en hen de ruimte geven om hun talenten verder
te ontwikkelen. 



Vond jij Elizabeth’s verhaal inspirerend en wil je meer
weten over de bedrijfscultuur van Sympa? Neem dan
een kijkje in onze onlangs gepubliceerde Culture Code.
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Voor een dynamische organisatie en het beheren van
strategische en internationale HR processen werkt
Sympa al sinds 2005 aan een oplossing. 


In 2005 zijn broer en zus Keijo & Taina samen na gaan
denken over een HR-systeem, dat inspeelt op de vraag
naar een flexibel systeem dat kan meegroeien met het
bedrijf. Lees meer op:
sympa.com
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