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EngagementScan 
Blijf in gesprek met de medewerkers. 

 

De wereld verandert continu. Functies veranderen leiderschapsstijlen ga zo maar door. 

Waardoor is de ene organisatie succesvoller dan de andere? Het antwoord is simpel.  

De medewerkers!  

De medewerkers maken het verschil.  

 

Maar hoe houd je de medewerkers betrokken en aangesloten bij de organisatie? Hoe 

zorg je dat zij de missie en visie uitdragen, hoe past de millennium generatie in je 

organisatie hoe passen verschillende generaties in je cultuur? Hoe blijf je in gesprek met 

je medewerkers en hoe houdt je de medewerkers betrokken ook als er bijvoorbeeld 

gereorganiseerd moet worden.  

 

Allerlei vragen waar een HR adviseur tegenwoordig mee bezig is. Het gaat allang niet 

meer op Personeel & Organisatie en de salarisadministratie. Het gaat om engagement, 

onboarding, hoe houd je je organisatie wendbaar (agile) en hoe kan je de medewerkers 

laten bijdragen aan de strategische doelen, hoe zorg je dat ze hun eigen doelen 

nastreven? Allerlei vraagstukken waar de huidige HR Adviseur mee worstelt. De HR 

manager is steeds meer een partner voor de lijnmanager. De lijnmanager moet in 

gesprek blijven met zijn mensen. Hij kent zijn mensen immers het beste. De HR manager 

lever de tools om een effectieve continue dialoog te stimuleren.   

 

Hoe kan je dit binnen de organisatie faciliteren? Met de engagement scan. Een 

innovatieve technische tool speciaal ontwikkelt voor die moderne organisatie die net dat 

stapje extra wil zetten.   

Die vooral eenvoudig werkt en de dialoog in de organisatie opgang brengt, stimuleert, 

monitort en borgt.  
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Hoe werkt de Engagement Scan?  

 

Kort cyclisch (bijvoorbeeld elk kwartaal) worden de medewerkers bevraagd met een set 

vragen. De vragen bestaan uit een vaste set vragen, vastgesteld door de organisatie en 

een deel in te vullen door de leidinggevende van de afdeling. Uiteraard niet te lang, 

richttijd invullen 2 minuten. Het moment kiest de leidinggevende zelf. 

De leidinggevende kan zelf het medewerkersbestand uploaden, op een moment dat het 

hem past. De medewerkers worden digitaal uitgenodigd, de vragenlijst is device 

onafhankelijk te openen.  De rapportages verschijnen automatisch een week later in de 

“inbox” van de leidinggevende en desgewenst bij de HR manager of andere 

belanghebbende. De uitkomst zijn een eenvoudige leidraad voor de dialoog.  Op deze 

manier haal je de mening op van alle medewerkers. 

 

Uiteraard kunnen de 

rapportages uitgesplitst 

worden op meerdere niveau. 

Bijvoorbeeld individueel, 

afdelingsniveau en 

organisatieniveau. Belangrijk 

hierbij is om de juiste 

informatie op het juiste 

niveau weg te leggen zodat 

de organisatie slagvaardig 

wordt en direct tot actie kan 

overgaan.  

EngagementScan in 7 punten: 

 Kort cyclisch 

 Timing door leidinggevende te bepalen.   

 Digitale vragenlijst  

o 2 minuten invultijd 

o device onafhankelijk  

 Vragenlijst bestaande uit : - 

o Vaste set vragen vastgesteld door de organisatie  

o Flexibele set 

 Volledig geautomatiseerd  

 Gebruiksvriendelijk 

 Rapportage meerdere niveaus.  


