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Deel 1:
WELKOM BIJ ENSEMBLE

De letterlijke definitie 
van Ensemble is 'een 
groep mensen of 
onderdelen die samen 
een eenheid vormen’.
Dat ene simpele woord dekt de lading. We 
denken niet dat er een betere omschrijving is 
voor ons product, onze service of zelfs onze 
medewerkers.

Want bij Ensemble helpen we organisaties 
bij het creëren en beheren van memorabele 
evenementen. Iedereen die ooit een 
evenement heeft georganiseerd, weet hoeveel 
onderdelen hierbij een rol spelen. Om een 
evenement tot een succes te maken, moeten 
deze onderdelen optimaal samenwerken. En 
precies hetzelfde geldt ook natuurlijk voor 
onze eigen organisatie.

Dat komt omdat Ensemble veel meer is dan 
de software die we ontwikkelen, en de service 
die we bieden. En het staat voor veel dan die 
ene persoon die de visie bepaalt binnen de 
organisatie.

Elke medewerker van Ensemble speelt een 
unieke rol bij bouwen van onze organisatie. 
En daarom ook dit personeelshandboek. 
Want we willen dat jij je vanaf dag één 
welkom voelt, weet dat je belangrijk bent voor 
ons en begrijpt hoe uniek onze werkwijze is. 
Wij zijn van mening dat dit jou zal helpen om 
jezelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. En dit 
draagt bij aan het succes van de hele 
organisatie.

Wij vertrouwen erop dat je op de pagina's van 
dit handboek een persoonlijke boodschap 
aantreft, die jou helpt een vliegende start te 
maken. 

Verwacht niet hier regels in aan te treffen over 
wat je moet dragen, hoe je moet spreken of 
wanneer het lunchtijd is. Dat soort zaken ga je 
hier niet vinden.

Zo gaat het hier 
namelijk niet aan 
toe.
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Waarom hebben we 
jou aangenomen?
Aan de ene kant omdat je gewoon heel goed 
bent in specifieke skills. Aan de andere kant 
komt het omdat jij de waarden die we 
belangrijk vinden, in overvloed bezit. 

We komen later nog terug op deze waarden. 
Maar eerst willen we het hebben over jouw 
skills. Omdat we bij Ensemble niet geloven in 
de ouderwetse hiërarchie bij het aannemen 
van mensen. Wij vinden het veel 
belangrijker dat onze mensen initiatief 
tonen en hun vaardigheden inzetten om 
ons bedrijf te laten groeien. Alle 
medewerkers met ieder hun specifieke 
vaardigheden zijn nodig om Ensemble te laten 
slagen.

Je bent een fijne collega om mee samen te 
werken, en we erkennen dat je unieke 
vaardigheden bezit. En het laatste dat wij 
willen is je opsluiten in een kantoor en verder 
niet meer naar je omkijken. Wij willen vooral 
met je samenwerken, en je begeleiden en 
ondersteunen.

We kunnen je bijvoorbeeld helpen nieuwe 
vaardigheden te leren. Of we stellen je voor 
aan mensen die jou helpen beter te worden in 
wat je doet. En we staan altijd klaar om 
constructieve feedback en ondersteuning te 
bieden.

Maar oprecht, we hebben je aangenomen 
omdat je goed bent in wat je doet. En we 
zijn blij dat je onderdeel bent van ons team!

Deel 2:
OVER JOU

Dit handboek gaat niet 
over ons.
Het gaat om jou.

Daarom is dit hoofdstuk waarschijnlijk het 
belangrijkste deel van het handboek. Hoezo? 
Omdat het vertelt waarom we juist jou 
aangenomen hebben, waarom jij zo 
belangrijk bent voor ons succes en wat jou zo 
geweldig maakt. Wij zijn tenslotte degenen 
die zich dankbaar mogen voelen jou 
gevonden te hebben, en niet andersom.

Misschien denk je op dit moment: ‘Het zijn 
maar woorden in een handboek, jullie kennen 
me helemaal nog niet!’ Correct, klopt 
helemaal. Maar als er één ding is dat we 
wisten toen we dit boekje schreven, ‘neem 
altijd mensen aan die slimmer zijn dan 
jezelf bent’.  En houdt in: wij hebben jou 
aangenomen en weten dat je beter bent dan 
wij. In iets, wat dat ook is.

De reden waarom je zo 
belangrijk bent voor ons 
succes

Kijk, jij bent echt belangrijk voor ons succes. 
Echt, dat menen we! Als je niet van 
toegevoegde waarde was geweest, hadden 
we je nooit aangenomen.
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Een paar dingen die wij in jou 
waarderen

Bepaalde waarden en normen zijn enorm 
belangrijk voor ons. Wij hebben jou 
aangenomen omdat we deze eigenschappen 
in jou herkennen. En wij kunnen niet wachten 
om te zien hoe jij onze core values in de 
praktijk etaleert. 

Hier zijn enkele van onze favoriete core 
values.

Vertrouwen
We houden van zelfvertrouwen, omdat dat 
helpt zaken in een stroomversnelling te 
brengen en het ons naar hoogten brengt die 
eerst onbereikbaar leken. Vertrouwen moet 
natuurlijk niet worden verward met 
arrogantie: zelfverzekerde mensen denken 
vaak dat ze gelijk hebben. Veelal blijkt dat niet 
zo te zijn en zetten ze een plan B in werking, 
wat niet enorm efficiënt is. 

Vriendelijkheid
	Een wijs persoon zei ooit: ‘Wees vriendelijk, 
zelfs in een wereld waarin je kunt zijn wat je 
wilt.’ Bij Ensemble werken we graag in een 
omgeving die gedreven wordt door 
vriendelijkheid, waar onze collega’s het beste 
met elkaar voor hebben. En het mooie van 
vriendelijkheid, is dat het vrij besmettelijk is. 
Dus nemen we zoveel mogelijk aardige 
mensen in dienst.

Nieuwsgierigheid
	In het hart van alle succesvolle organisaties 
staan nieuwsgierige mensen. Want 
nieuwsgierige mensen weten hoe zaken 
werken. ‘Saai’ staat niet in het woordenboek 
van een nieuwsgierig persoon: zo iemand 
zoekt altijd naar een nieuw raadsel om op te 
lossen. Daarom werken we graag met 
nieuwsgierige mensen die ons kunnen helpen 
bij het vinden en benutten van opportunity’s. 

Openheid
Een open geest hebben is de enige manier 
om je volledige potentieel te benutten. Het 
maakt niet uit hoe fantastisch je al bent, als 
je het leven niet ruimdenkend benadert, zul 
je nooit ten goede veranderen. Er is meestal 
meer dan één ‘juiste’ manier van handelen, 
dus we zoeken naar mensen die graag 
nieuwe benaderingen onbevooroordeeld 
willen overwegen.

Respect
We kunnen het niet altijd met elkaar eens 
zijn. Wel kunnen we elkaars verschillen 
respecteren en elkaar beleefd en fatsoenlijk 
behandelen. We nemen graag respectvolle 
mensen in dienst, want dat komt ten goede 
aan een harmonieuze en prettige 
werkomgeving.

pagina 5



Eerlijkheid
Je fouten kunnen toegeven is net zo 
belangrijk als je successen kunnen 
waarderen. En hoewel de waarheid soms 
pijnlijk is, is oneerlijkheid nog schadelijker. 
We waarderen eerlijkheid in onze mensen, 
omdat we weten dat we door transparantie 
en vertrouwen samen kunnen groeien.

Loyaliteit
Een goede werkrelatie is meer dan een 
dienstverband tussen collega’s. Het is een 
wederzijds partnerschap, gedreven door 
het verlangen om het beste uit elkaar te 
halen. We waarderen loyaliteit omdat we 
graag willen weten dat je het beste met ons 
voor hebt. Daarom zullen we er alles aan 
doen om je loyaliteit te verdienen, terwijl we 
jou de onze in ruil daarvoor terug geven.

Aanpassingsvermogen
Onverstoorbaar zijn in tijden van chaos is een 
echt talent. Wie flexibel is hoeft zich geen 
zorgen te maken over wat komen gaat. Want 
wat het ook is, je weet dat je het kunt 
aanpakken en het in elke gewenste vorm kunt 
gieten. In een constant veranderende wereld 
zullen flexibele mensen floreren.

Een goed gevoel voor humor
Lachen levert enorm veel 
gezondheidsvoordelen op. Van het 
verlichten van stress en spanning, tot het 
verbeteren van je immuunsysteem. We 
brengen een groot deel van ons leven door 
op het werk en daarom vinden dat dit leuk 
moet zijn. We zijn ervan overtuigd dat een 
fijne werkplek van groot belang is en 
daarom houden we van mensen met een 
goed gevoel voor humor.
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Deel 3:
ONZE MANIER VAN WERKEN

Hoe we hier bij Ensemble 
werken is waarschijnlijk 
anders dan bij de 
organisaties waar je 
vroeger gewerkt hebt.

Wij geloven namelijk in een paar belangrijke 
zaken.

Ten eerste: we geloven in een platte 
managementstructuur. 

Ten tweede: we geloven dat fouten 
maken erbij hoort.

En ten derde: we geloven erin jou 
zelfstandig te laten kiezen hoe jij 
jouw groei voor je ziet.

Daarom gaat deze sectie niet over hoe je je 
moet gedragen. Wel kom je te weten wat we 
bedoelen met een ‘platte 
managementstructuur’. Daarnaast kun je hier 
lezen waarom we vinden dat fouten maken 
belangrijk is. Ten slotte kun je een paar ideeën 
opdoen over wat je zou kunnen doen nu je bij 
ons werkt.

De platte 
managementstructuur

Wij zijn geen traditionele organisatie. Een 
van de belangrijkste dingen die je moet weten 
over onze manier van werken is dat we ons 
niet conformeren aan een traditionele 
organisatiehiërarchie. Liever werken we 
volgens een principe dat we de ‘platte 
managementstructuur’ noemen. Dat betekent 
dat we instructies niet van bovenaf geven 
maar willen communiceren als gelijkwaardige 
mensen. We zien onszelf, en elk lid van de 
organisatie, als volwaardig onderdeel van 
onze machine.

Dat geldt ook
voor jou.
Er is een reden waarom we zo werken. De 
traditionele top-down-hiërarchie is meer 
geschikt voor organisaties met vooraf 
gedefinieerde operationele structuren, waarin 
iedereen precies weet wat er moet gebeuren 
en wanneer.

Zo zijn wij niet.

We begeven ons in de steeds veranderende 
wereld van technologie en we kunnen het ons 
niet veroorloven zelfingenomen te zijn. We 
worden gedreven door creativiteit en 
innovatie. Aanpassen, groeien en slagen doen 
we alleen als we onze collega’s een stem 
geven binnen onze organisatie. Zodat ze 
autonoom hun taken uit kunnen voeren. 

Geen enkele persoon binnen 
onze organisatie is belangrijker 
dan een ander.
Niemand schrijft jou dus voor wat 
je moet doen.
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Misschien heb je een specifieke 
functietitel, laat die je nooit beperken. 
Het feit dat je een marketing functie 
bekleedt, wil niet zeggen dat je je niet hoeft 
te bekommeren om  klantenservice. En als je 
programmeur bent, hoeft dat jouw 
betrokkenheid bij een verkoopdeal niet uit te 
sluiten. We hebben je misschien 
aangenomen vanwege je specifieke 
expertisegebied, maar laten we ons vooral 
concentreren op samenwerking. We laten 
ons niet remmen door afdelingsgrenzen.
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Misschien heb je een technische 
rapportagelijn binnen de 
organisatie, maar dit is geen plek 
om te zitten wachten op 
opdrachten. 
Bij Ensemble zien we 
rapportagelijnen meer als richtlijnen 
die aangeven waar je het beste 
terechtkunt voor advies of 
ondersteuning. En we hopen echt 
dat je naar je collega’s toegaat om 
raad te vragen en ideeën op te 
doen! Maar ons doel is vooral je in 
staat te stellen eigen initiatief te 
tonen, op je eigen expertise te 
vertrouwen, te gaan ontdekken en 
iets geweldigs te maken.

Je komt er vanzelf achter welke processen of 
procedures wij volgen. Simpelweg omdat dit 
tot nu toe volgens ons het beste werkt. Maar 
wat het beste werkt, hangt grotendeels 
van jou af: we willen dat je zelf kiest hoe je 
werkt, en we willen dat jij je eigen 
beslissingen neemt.



Het belang van fouten maken

In een omgeving waarin iedereen zijn eigen 
beslissingen neemt en kiest hoe hij werkt, 
gaan natuurlijk ook dingen mis. En dat is 
prima, en past bij onze volgende filosofie: 
fouten maken is echt belangrijk.

Laten we één ding duidelijk maken: op een 
bepaald moment in je carrière bij Ensemble 
zul je fouten maken. We maken allemaal 
fouten in onze carrière bij Ensemble. Dat 
kunnen we gewoonweg niet veranderen.
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Goed om te doen nu 
je gaat beginnen bij 
Ensemble
Oké, we hebben je aangenomen.
Wat nu?

We hebben een lijst met suggesties 
samengesteld die je kunnen helpen wat 
gemakkelijker aan je nieuwe manier van 
werken te beginnen!

Kom tot rust. 	Wie gespannen is en
overwerkt dreigt te raken, eist te veel van 
zijn lichaam en geest. Voel je je gestrest, 
neem dan even de tijd om te doen wat jou 
het best helpt te ontspannen.

Glimlach. 	Je gebruikt 43 spieren als je
fronst, maar slechts 17 als je lacht. Als je 
lacht, is er een kans dat iemand het ziet en 
daarmee maak je zijn of haar dag een 
beetje mooier!

Dus, in plaats van te zitten stressen over het 
vermijden van fouten, denken we dat het 
belangrijker is om van onze fouten te leren. 
Laten we deze momenten gebruiken om ons te 
helpen onze besluitvorming in de toekomst te 
verbeteren.
Als je een fout maakt, laat dat zien dat je op 
zijn minst iets hebt geprobeerd. Je hebt je nek 
uitgestoken, en dat is te prijzen.

Wees niet verlegen.           We zijn een
vriendelijk stel mensen  en zijn gek op 
kletsen. We willen je ook echt leren kennen, 
dus vertrouw op jezelf en vraag de oren van 
ons hoofd!

Stel vragen.  Bij Ensemble wil
iedereen elkaar helpen; domme vragen 
bestaan niet. Dus wil je iets weten, vraag 
het dan gerust!

Neem pauzes.  Het is niet goed om
uren achter elkaar naar een scherm te turen. 
Denk er dus aan om regelmatig een pauze 
te nemen, om je te ontspannen en op te 
frissen, of om gewoon iets te doen dat je 
leuk vindt!

Eet goed.  Onze voeding speelt een
grote rol, voor zowel onze lichamelijke 
gezondheid als ons geestelijk welzijn. Sla 
geen maaltijd over en eet een 
uitgebalanceerd dieet. Misschien verwacht 

je dit soort ondersteuning niet van een 
bedrijf. Maar wij zijn natuurlijk ook geen 
gewone organisatie, wij zijn Ensemble!



Deel 4:
De stip aan de horizon (ons doel)

Hadden we een kristallen 
bol, dan zouden we je 
precies kunnen vertellen 
waar we over een jaar, vijf 
jaar of twintig jaar staan. 
Helaas. We kunnen je nog niet vertellen 
waar we dan staan als bedrijf. Maar we 
kunnen je wel uitleggen hoe we daar gaan 
komen.

Groeimogelijkheden binnen 
een platte 
managementstructuur

Laten we beginnen met jouw toekomst. 
Tenslotte hebben we al opgemerkt dat jij het 
belangrijkste deel van dit 
personeelshandboek bent.

Medewerkers die deel uitmaken van een 
platte managementstructuur, kunnen zich 
vaak moeilijk voorstellen, op welke manier ze 
hun carrière kunnen opbouwen. Kijk, in een 
traditionele hiërarchie is loopbaanontwikkeling 
duidelijk bepaald en lineair. Je beschikt over 
een functietitel, die je waarschijnlijk hebt 
bereikt na het voltooien van een functie lager 
in de hiërarchie. En misschien mik je nu op een 
andere, hogere plek in de keten.

Maar we betwijfelen of zo’n lineaire loopbaan 
het meest effectief is. Niet voor het succes van 
onze organisatie, en al evenmin voor jouw 
individuele groei. Want als je mensen in zo’n 
keurslijf giet, beperk je uiteindelijk hun 
potentieel. Zo kan een uitstekende leraar 
bijvoorbeeld een vreselijke hoofdonderwijzer 
zijn. En een fantastische verpleegster valt 
volledig door de mand als wijkmanager.

Dus in plaats daarvan stimuleren 
we jou je vaardigheden en 
capaciteiten te vergroten op de 
manier die voor jou het meest 
zinvol is. Misschien betekent het 
dat je wilt werken aan het 
begeleiden van een eigen team. 
Misschien wil het zeggen dat je je 
huidige werkgebied wilt verlaten 
om iets nieuws leren. Of misschien 
wil je gewoon in iets specifieks 
waanzinnig goed worden en leg je 
er de rest van je leven op toe, een 
ware meester in dat vak te worden.

Bij Ensemble hangen we salarisbeoordelingen 
niet op aan een functie. We geven je 
simpelweg de vrijheid om je loopbaan 
vorm te geven op de manier die het beste 
bij je past. En we zullen erkennen dat zodra 
jouw vaardigheden toenemen, jouw salaris 
hier in mee groeit.
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De toekomst van Ensemble

Bij Ensemble zijn we gek op technologie, 
evenementen en onze mensen. Onze 
toekomst houdt altijd een combinatie van deze 
drie in, welke richting we ook opgaan.

We streven ernaar onze organisatie zodanig te 
laten groeien dat wij onze winst kunnen 
vergroten, en tegelijkertijd het leven en welzijn 
van de organisaties die we bedienen te 
verbeteren. Ons toekomstperspectief laten we 
ook afhangen van de kansen die zich 
voordoen. Vergelijk ons met een leeg canvas 
die wij samen inkleuren. De toekomst bepalen 
wij samen.

We weten nu al dat we, zolang we de 
technologische curve voorblijven (en de wereld 
blijft draaien), onze klanten zullen blijven 
helpen met het creëren van succesvolle en 
gedenkwaardige evenementen. En daarom 
zullen wij doorgaan met het koesteren van 
ons talent. Talent zoals jij!

Dus al weten we misschien niet precies wat de 
toekomst ons brengt, we weten zeker dat jij 
ons gaat helpen om daar te komen.
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Deel 5:
UITDAGINGEN DIE WE
TEGENKOMEN
Het feit dat we een gave 
filosofie omarmen 
betekent nog niet dat we 
geen knelpunten gaan 
tegenkomen tijdens onze 
groei.
Sterker nog, eigenlijk weten we wel zeker dat 
we uitdagingen gaan tegenkomen. En die 
kunnen we niet allemaal oplossen.

Met dat in gedachten zijn er een paar 
uitdagingen, waarvan we uit ervaring weten 
dat we ze waarschijnlijk zullen tegenkomen 
als we blijven groeien.

Onze onvolmaakte filosofie
We weten dat een platte 
managementstructuur prima werkt om een 
bedrijf te runnen. Het helpt jou om je als 
medewerker meer gewaardeerd te voelen, 
resulteert in uitstekende ideeën en innovaties, 
en helpt ons om sneller te groeien. Maar we 
weten ook dat onze filosofie niet perfect is. Je 
moet weten dat een platte 
managementstructuur ook uitdagingen biedt, 
die ontbreken in een meer traditionele top-
down-hiërarchie. Zo kan de 
verantwoordelijkheid die je krijgt je soms 
zwaar vallen. Of misschien weet je niet meer 
bij wie je terecht kunt voor begeleiding of 
advies. Onthoud dat we allemaal voor 
elkaar willen zorgen: je collega's helpen je 
graag als je ergens mee zit. Vraag het ons 
gewoon.

Werken op 
afstand
Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel. 
Je zult merken dat er bij Ensemble  volop 
mogelijkheden zijn om op afstand te 
werken.

     een 
wereldwijde pandemie, waarin bijna de hele 
wereld in de een of andere vorm van 
lockdown verkeerde. Maar hoewel 

flexibel werken voordelen oplevert, weten de 
meesten van ons uit ervaring dat dit ook 
gevoelens van eenzaamheid en isolement kan 
veroorzaken. Soms is er geen vervanging voor 
echt menselijk contact. Dus:  naarmate onze 
organisatie groeit, moeten we tijd blijven 
vrijmaken om elkaar, waar mogelijk,  
persoonlijk te ontmoeten.

Overleg moeheid
We weten dat regelmatige positieve 
communicatie tussen collega's goed is voor 
ons welzijn, cultuur en bedrijf. Daarom 
moedigen we je aan om gesprekken aan te 
gaan en ideeën te laten stromen. We weten 
echter ook hoe snel onze agenda’s weer 
vollopen met onnodige vergaderingen. Dus 
vermijden we het vergaderen om te 
vergaderen. Zo krijgen we meer voor elkaar, 
met heldere gedachten en een frisse blik.

‘Analysis paralysis’
In een cultuur waarin ieders mening ertoe 
doet – en al die meningen zijn geweldig – is 
het maar al te gemakkelijk om te vervallen in 
een zogenaamde ‘analyseverlamming’. Dan 
worden ergens zoveel benaderingen op 
losgelaten, dat geen van alle de doorslag 
geeft. Hoewel het geweldig is om inzichten 
te delen en goed naar elkaars expertise te 
luisteren, blijkt dat het maken van een 
beslissing soms belangrijker is dan de juiste 
beslissing te nemen. Zolang we maar bereid 
zijn om te leren van wat we doen. Je kunt 
vaak beter een keuze maken en die 
omarmen dan als een hert in de 
koplampen van een auto 
te kijken tot er iets 
gebeurt.
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HET IS GEWELDIG JOU AAN 
BOORD TE HEBBEN

Deel 6:

Bedankt voor het lezen van 
dit personeelshandboek. 
Veel tekst wellicht, maar 
belangrijk, omdat we je 
echt willen laten weten dat 
we dankbaar zijn dat je bij 
ons aan de slag gaat!
Ons doel is jou welkom te laten voelen en 
hopen dat je staat te popelen om aan het werk 
te gaan.

Lees het handboek nogmaals, als je hier je 
draai een beetje hebt gevonden. En als je 
helemaal ingewerkt bent, lees het dan nog een 
keer. Je zult zien dat je steeds nieuwe en 
handige inzichten zult halen uit dit handboek. 
Naarmate je meer leert en jezelf ontwikkelt, zal 
je zien dat je anders tegen de dingen aan gaat 
kijken.

Maar zelf al haal je hier geen nieuwe 
inzichten uit, onthoud dan dat jij vanaf nu 
deel uitmaakt van onze familie. En dat jij aan 
het roer staat van jouw carrière. 
En de toekomst van Ensemble? Ook die 
ligt in jouw handen!

Een enerverende wereld vol mogelijkheden 
staat je te wachten. Dus verwelkom onze 
woorden alsjeblieft met een open geest en 
een open hart, en koester ze. Het is zo 
geweldig jou aan boord te hebben! We 
kunnen niet wachten om te zien waar jij 
ons heen leidt!

Welkom bij 
Ensemble.
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