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Wat als ...

... werkbaar werk 
niet alleen voor medewerkers
gunstig zou zijn ...?



Wat als ...

... werkbaar werk tegelijk ook 
positieve impact heeft op ...?



Gemeenschappelijke factor

BETROKKENHEID



Hoge betrokkenheid: business-impact 

Bron: Gallup
Vergelijking laagste kwartiel / hoogste kwartiel



WIN – WIN – WIN 



Wie is Herman Kenens?

expert

Q12

29

34

39

58
63

1e leidinggevende job

bij CERA.

Structureel leren uit gemaakte fouten  >>>  blijven leren …

Afdelingen met zware (personeels-)uitdagingen.
Teams van 50 à 100 medewerkers.

Begeleiding KMO’s
Specialiteit: moeilijke situaties. 

Fusie KBC.

‘kick’ = mensen en teams zien groeien.

ERVARING 
*

KENNIS 
*

PASSIE



Gallup Q12 ©

“Waar staat ons bedrijf / organisatie voor?”

“Wat willen wij betekenen voor onze klanten?”

“Wat maakt ons speciaal?”



Gallup Q12 ©

Q01 Ik weet wat er op mijn werk van mij verwacht wordt.

Q02 Ik beschik over alle materialen en gereedschappen die ik nodig heb om mijn werk optimaal te
verrichten.

Q03 Op het werk heb ik de gelegenheid om iedere dag te doen wat ik het beste doe.

Q04 Ik heb de voorbije week erkenning of lof gekregen voor het goede werk dat ik heb gedaan.

Q05 Mijn chef of iemand van mijn werk lijkt om mij te geven als persoon.

Q06 Er is op mijn werk iemand die mij aanmoedigt om me verder te ontwikkelen.

Q07 Ik heb op mijn werk het gevoel dat mijn mening ertoe doet.

Q08 Het doel of de missie van m’n bedrijf geeft mij het gevoel dat mijn werk belangrijk is.

Q09 Mijn collega's hechten er veel belang aan om kwalitatief goed werk te leveren.

Q10 Ik heb op mijn werk een beste vriend.

Q11 In de voorbije zes maanden heeft er op mijn werk iemand met mij gepraat over mijn vooruitgang.

Q12 Het afgelopen jaar heb ik op mijn werk de gelegenheid gehad om te leren en te groeien.



Voorbeeld Q12-rapport: 1 entiteit



Voorbeeld Q12-rapport: prio’s



Elk team is verschillend



De basis (1): STOP met …

De basis (2): ‘contact’ maken

De basis (3): de juiste intenties – persoonlijke groei & teamgeest

1.  Duidelijkheid creëren 11.  Frekwente check-in’s

2.  Hulpmiddelen & materialen 12.  Periodieke coachinggesprekken

3.  Focussen op sterktes 13. Ontwikkelingsgesprekken

4.  Focus niet op het resultaat, maar op de vooruitgang 14. Teamoverleg

5.  Samenwerking stimuleren 15.  Weerstand tegen veranderingen

6.  Hoe omgaan met fouten? 16.  Veranderen van gewoontes

7.  Lof & waardering cultiveren 17. Bijsturingen

8.  Het “waarom” 18. Werken met KPI’s

9. Feedback 19. De juiste aanwerkingen: aanwerven op talent & op 
houding

10.  Leer als laatste te spreken 20.  Verloning: “Get money OFF the table”

Ideeën om vooruitgang te boeken



Elk team z’n eigen acties

6: Frekwente check-in’s

▪ Wekelijks.

▪ Individueel.

▪ 5’.

▪ Gefocust op sterktes.

▪ “Wat zijn jouw prioriteiten voor deze 
week?”

▪ “Hoe kan ik helpen?”



Vrijblijvend
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