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Van werk naar werk

&Power
&Power is het pakket aan oplossingen dat organisaties ondersteunt in de ontwikkeling van 
hun medewerkers en daarmee de organisatie. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij &Power 
via een lidmaatschap. Het &Power-lidmaatschap bestaat uit een aantal basisdiensten en is 
uit te breiden naar behoefte.

Wat wij doen

&Power

Ondersteunen
van de organisatie

Adviseren
over de vervolgstappen

Analyseren
van de huidige situatie

Realiseren
van de gewenste doelen

Hoe wij dat doen

In en uitstroom
van personeel

HR kennis-
& sparringspartner

Wij werken zonder winstoogmerk. Op 
die manier is het mogelijk om onze 
dienstverlening laagdrempelig en 
toegankelijk te maken voor het MKB. 

Door studenten, het onderwijs en 
bedrijfsleven samen te brengen, hebben wij 
een sterk verbindende functie in de regio 
Overijssel en de Noordoostpolder.

Het beste uit de mensen in je organisatie halen en daardoor je succes vergroten. Dát 
is waar wij bij WIMM in geloven. Dus de juiste mensen op de juiste plek, zorgen dat ze 
gemotiveerd zijn en met een glimlach op het gezicht hun werk doen. Maar hoe zorg je 
daarvoor, terwijl je nog zoveel andere, primaire focuspunten hebt? Wij ondersteunen 
organisaties in de ontwikkeling van hun mensen, door op te leiden en te begeleiden. 

Ontwikkeling Geen winstoogmerk Verbinden
Aan de basis van organisatieontwikkeling 
staat de ontwikkeling van de mens, is onze 
overtuiging. Daarom zijn onze oplossingen 
stuk voor stuk mensgericht. Ons doel? 
Het MKB in Overijssel en de Noordoostpolder 
versterken.  

Waarom WIMM?

De juiste mensen 
op de juiste plek

Wendbare 
medewerkers & 
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Bedrijfsresultaat
omhoog

Minder verloop
& verzuim
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Opleiden Coaching Strategische
personeelsplanning

Outplacement

Voor een sterke organisatie 

Meer weten over onze oplossingen en 
opleidingsprogramma’s? Neem dan een kijkje op 
onze website of mail naar info@wimm.nl voor 
een afspraak.


