
Gratiae vindt voor deze organisaties

met complexe problemen op het ge-

bied van personeel en arbeid creatieve

oplossingen. Myriam van Lunen: ,,We

zijn hierbij zowel werkzaam binnen profit

als non-profit organisaties, waarbij het doel is

om kosten op gebied van arbeid te besparen en

inzet van arbeid te verbeteren en te optimaliseren”.

Gratiae verzorgt grote Mobiliteitcentra met focus

op uitstroom van medewerkers, maar ook opzet

en uitvoer van projecten die organisaties niet

als hun core-business ervaren. 

Het advies dat het Gratiae team biedt is altijd gekoppeld aan het

feit dat dit advies ook door Gratiae zelf geïmplementeerd en ge-

operationaliseerd wordt. Dit houdt het Gratiae team scherp bij

analyses en levert werkzame oplossingen, die zij op projectbasis

met organisaties aangaat.

Samen met haar opdrachtgevers tilt Gratiae innovatieve ideeën

naar resultaten, waarbij haar inbreng zich onderscheidt door cre-

atieve resultaatgerichtheid uitgevoerd met lef door authentieke

eigenzinnige vrouwen.

Dat Gratiae met deze bijzondere vrouwen een voorname partner

is, twijfelt Myriam van Lunen geen moment : ,,De naam Gratiae

komt voort uit de mythes over de vier Gratien, de vier zussen uit

de Griekse en Romeinse mythologie. De inbreng die we hebben,

is gerelateerd aan deze vier Godinnen die staan voor de verper-

soonlijking van schoonheid, vreugde, wijsheid, geluk, creativi-

teit, charme en vruchtbaarheid. De Godinnen vormden een

eenheid, zoals de vrouwen werkzaam binnen Gratiae een team

vormen”. En de verfijning: ,,Het appeltje in ons logo staat sym-

bool voor onze winnaarsmentaliteit, maar ook een klein beetje

voor de stoutigheid waarmee we die uitvoeren. De mythe vertelt

dat de winnaar van het Gouden appeltje de mooiste Godin was’’.

Ontdek Gratiae op www.gratiae.nl
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Al zijn arbeidsvraagstukken nog zo complex

Gratiae biedt oplossingen
De snelle groei waarmee Gratiae zorgt voor creatieve oplossingen voor grote 

personeelsvraagstukken, duidt op een bijzondere aanpak van deze problemen. Inmiddels
bestaat het door Myriam van Lunen opgerichte bedrijf uit elf bijzondere vrouwen.
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