
	   www.breinvoorkeuren.nl	  
	  

Groenewege	  144	  Noordwijkerhout,	  2211EP	  
KvK:	  28105672,	  BTW:	  NL	  0858	  09	  287	  B01	  Triodosbank:	  NL	  65	  TRIO	  0786	  8146	  59	  	  

Telefoon:	  06	  –	  464	  123	  99	  E-‐mail:	  info@breinvoorkeuren.nl	  	  

	  

	  

	  

Breinvoorkeuren	  NBI®	  

Medewerkers	  Betrokkenheid	  Scan	  
	  

	  



2015	   	   Medewerkers	  Betrokkenheid	  Scan	   	  
	  

	   	  	  

2	  

Wat	  is	  de	  Medewerkers	  Betrokkenheid	  Scan?	  
De	  Medewerkers	  Betrokkenheid	  Scan	  van	  Breinvoorkeuren	  NBI®	  geeft	  een	  up	  to	  date	  en	  

gemakkelijk	  leesbare	  maat	  van	  de	  medewerkers	  betrokkenheid	  in	  de	  organisatie	  of	  in	  een	  deel	  van	  

de	  organisatie.	  Het	  instrument	  geeft	  aan	  welke	  factoren	  in	  de	  werkomgeving	  op	  dat	  moment	  

worden	  ervaren	  als	  positief	  of	  negatief.	  De	  rapportage	  kan	  daardoor	  heel	  specifiek	  aangeven	  in	  

welke	  richting	  interventie	  of	  ondersteuning	  gewenst	  is.	  
	  

Het	  instrument	  is	  gemakkelijk	  in	  het	  gebruik,	  gemakkelijk	  te	  beheren	  en	  snel	  in	  te	  vullen	  door	  de	  

medewerkers.	  En	  de	  resultaten	  zijn	  enkele	  minuten	  na	  het	  invullen	  door	  de	  medewerkers	  al	  op	  

overzichtelijke	  wijze	  beschikbaar.	  
	  

In	  tegenstelling	  tot	  de	  klassieke	  Medewerkers	  Tevredenheids	  Onderzoeken	  (MTO)	  meet	  dit	  

instrument	  de	  betrokkenheid	  van	  medewerkers.	  Niet	  of	  zij	  tevreden	  zijn.	  Wij	  gaan	  er	  van	  uit	  dat	  de	  

overgrote	  meerderheid	  van	  de	  medewerkers	  tevreden	  zijn,	  anders	  waren	  zij	  waarschijnlijk	  al	  

vertrokken.	  Het	  heeft	  dus	  weinig	  zin	  om	  dat	  te	  meten	  met	  een	  duur	  instrument.	  Het	  is	  veel	  

belangrijker	  om	  te	  weten	  in	  hoeverre	  de	  medewerkers	  betrokken	  zijn	  bij	  het	  werk	  dat	  zij	  doen	  en	  

bij	  het	  bedrijf	  of	  de	  organisatie	  waar	  zij	  werken.	  
	  	  
Want	  betrokken	  medewerkers:	  

-‐ geloven	  in	  de	  organisatie;	  

-‐ worden	  in	  staat	  gesteld	  om	  mee	  te	  denken	  en	  invloed	  uit	  te	  oefenen	  op	  bijvoorbeeld	  

beleidszaken	  

-‐ worden	  in	  staat	  gesteld	  te	  leren	  en	  te	  groeien	  

-‐ bouwen	  aan	  sociale	  contacten	  met	  collega’s	  

-‐ krijgen	  gelegenheid	  om	  met	  anderen	  in	  de	  organisatie	  te	  communiceren	  en	  te	  delen.	  
	  

En	  ook	  niet	  onbelangrijk:	  Uit	  elk	  onderzoek	  blijkt	  steeds	  weer:	  organisaties	  met	  betrokken	  

medewerkers	  maken	  meer	  winst	  of	  (bij	  non	  profit	  organisaties)	  bieden	  een	  betere	  dienstverlening.	  

	  

Wat	  houdt	  de	  Medewerkers	  Betrokkenheid	  Scan	  in?	  
Breinvoorkeuren	  NBI®	  is	  ontwikkeld	  door	  dr.	  Kobus	  Neethling,	  de	  naamgever	  van	  deze	  Neethling	  

Brain	  Instruments.	  Dr.	  Neethling	  heeft,	  na	  uitvoerig	  onderzoek	  van	  succesvolle	  organisaties,	  10	  

factoren	  geïdentificeerd	  die	  van	  beslissende	  invloed	  zijn	  op	  de	  werkomgeving.	  10	  factoren	  die	  de	  

productiviteit	  en	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  medewerkers	  bepalen.	  	  

	  

Deze	  factoren	  zijn:	  

Vertrouwen	  	  

Leervermogen	  

Voldoening	  op	  het	  werk	  

Taalgebruik	  in	  	  de	  organisatie	  
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Eigenaarschap	  

Bevlogenheid	  

Omgaan	  met	  verandering	  

Omgaan	  met	  elkaar	  

Creativiteit	  en	  innovatie	  

Communicatie	  

	  

Als	  een	  van	  deze	  factoren	  onder	  een	  kritiek	  punt	  komen	  heeft	  dit	  effect	  op	  een	  deel	  van	  

de	  organisaties	  of	  soms	  zelfs	  op	  de	  hele	  organisatie.	  Het	  is	  dus	  belangrijk	  om	  elk	  van	  deze	  

factoren	  in	  de	  gaten	  te	  houden	  en	  er	  zo	  nodig	  maatregelen	  op	  te	  nemen.	  

	  

In	  dit	  instrument	  wordt	  het	  meteen	  duidelijk:	  factoren	  boven	  de	  lijn	  dragen	  bij	  aan	  een	  

gezonde	  organisatie.	  Factoren	  onder	  de	  lijn	  kunnen	  zelfs	  de	  ondergang	  van	  de	  organisatie	  

betekenen	  als	  er	  niets	  aan	  gedaan	  wordt.	  

	  

Waarom	  de	  Medewerkers	  Betrokkenheid	  meten?	  
Het	  is	  van	  doorslaggevend	  belang	  om	  een	  duidelijk	  beeld	  te	  hebben	  hoe	  het	  er	  voor	  staat	  met	  de	  

betrokkenheid	  van	  de	  medewerkers	  in	  de	  organisatie	  voordat	  u	  belangrijke	  besluiten	  neemt	  die	  

van	  invloed	  zijn	  op	  de	  toekomst	  van	  de	  organisatie.	  Bijvoorbeeld	  bij	  reorganisaties,	  fusies,	  

overnames,	  ontslagen	  of	  elke	  andere	  organisatiewijziging.	  

	  

Plannen	  voor	  organisatieveranderingen	  kunnen	  veel	  effectiever	  uitpakken	  als	  het	  beginpunt	  

duidelijk	  is.	  Het	  helpt	  om	  inzicht	  te	  hebben	  in	  de	  eventuele	  verschillen	  in	  betrokkenheid	  tussen	  

afdelingen	  in	  de	  organisatie.	  Met	  dit	  instrument	  is	  het	  mogelijk	  om	  die	  verschillen	  in	  kaart	  te	  

brengen	  en	  de	  veranderstrategie	  daarop,	  zo	  nodig	  per	  afdeling,	  aan	  te	  passen.	  

	  

Na	  het	  veranderen	  van	  de	  organisatie	  kan	  een	  tweede	  Medewerkers	  Betrokkenheid	  Scan	  

onmiddellijk	  inzicht	  geven	  in	  eventuele	  veranderingen	  in	  medewerkers	  betrokkenheid.	  En	  dus	  ook	  

in	  de	  effectiviteit	  van	  de	  organisatieverandering.	  Voor	  de	  hele	  organisatie	  maar	  dus	  ook	  tot	  op	  

afdelingsniveau.	  

	  

Daarna	  verdient	  het	  aanbeveling	  de	  Medewerkers	  Betrokkenheid	  Scan	  regelmatig	  te	  herhalen	  

zodat	  de	  betrokkenheid	  gemonitord	  kan	  blijven	  worden.	  

Hoe	  werkt	  het?	  
De	  organisatie	  kan	  zelf	  bepalen	  hoeveel	  mensen	  aan	  de	  scan	  meedoen.	  Het	  kan	  om	  een	  

bepaalde	  groep	  gaan,	  bijvoorbeeld	  een	  bepaalde	  afdeling	  of	  business	  unit,	  of	  om	  de	  hele	  

organisatie.	  	  
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Verder	  dient	  vooraf	  het	  aantal	  hiërarchische	  lagen	  in	  de	  organisatie	  te	  worden	  bepaald	  

zodat	  de	  database	  daarop	  kan	  worden	  ingericht.	  En	  zodat	  de	  rapportage	  voor	  al	  die	  lagen	  

ook	  afzonderlijk	  in	  beeld	  gebracht	  kan	  worden.	  

De	  deelnemende	  medewerkers	  kunnen	  de	  vragenlijst	  online	  invullen.	  De	  organisatie	  kan	  

zelf	  bepalen	  wanneer	  zij	  klaar	  dienen	  te	  zijn	  met	  invullen	  (bijvoorbeeld:	  binnen	  een	  week	  

of	  binnen	  twee	  dagen).	  De	  rapportage	  is	  onmiddellijk	  na	  het	  invullen	  beschikbaar	  en	  elk	  

moment	  kan	  bekeken	  worden	  hoeveel	  medewerkers	  de	  vragenlijst	  hebben	  ingevuld.	  

	  

Waarom	  de	  Medewerkers	  Betrokkenheid	  meten?	  
We	  kunnen	  helpen	  de	  resultaten	  te	  presenteren	  in	  de	  organisatie	  of	  de	  organisatie	  kan	  

dit	  ook	  zelf	  doen.	  We	  werken	  graag	  samen	  met	  in-‐	  of	  externe	  consultants	  die	  u	  heeft	  

gevraagd	  veranderingen	  door	  te	  voeren.	  De	  Medewerkers	  Betrokkenheid	  Scan	  kan	  

overigens	  ook	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  het	  meten	  hoe	  effectief	  de	  door	  de	  externe	  

consultants	  voorgestelde	  interventies	  zijn.	  

	  

De	  tien	  factoren	  
1.	  Vertrouwen	  

Boven	  de	  lijn	  

-‐ Medewerkers	  kunnen	  open	  zijn	  over	  wat	  ze	  denken/voelen	  

-‐ Geen	  angst	  voor	  gevolgen	  als	  ze	  een	  andere	  mening	  hebben	  

-‐ Ze	  ervaren	  echte	  ondersteuning	  	  

-‐ De	  oprechtheid	  van	  de	  organisatie	  wordt	  niet	  in	  twijfel	  getrokken	  
	  

Onder	  de	  lijn:	  

-‐ Medewerkers	  zijn	  bang	  om	  hun	  mening	  te	  geven	  

-‐ Medewerkers	  wantrouwen	  de	  oprechtheid	  van	  het	  management	  

-‐ Ze	  houden	  hun	  ideeën	  en	  meningen	  voor	  zich	  
	  

2.	  Leervermogen	  

Boven	  de	  lijn:	  

-‐ Medewerkers	  ervaren	  voortdurende	  persoonlijke	  groei	  

-‐ Ze	  hebben	  het	  gevoel	  dat	  ze	  hun	  eigen	  training	  kunnen	  initiëren	  

-‐ Verschillen	  in	  leerstijlen	  worden	  gerespecteerd	  
	  

Onder	  de	  lijn:	  

-‐ Ontoereikende,	  voortdurende	  zelf-‐empowerment	  programma’s	  

-‐ Training	  en	  ontwikkeling	  is	  lukraak	  en	  sporadisch	  
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-‐ Training	  is	  niet	  beschikbaar	  voor	  iedereen	  in	  de	  organisatie	  
	  

3.	  Voldoening	  op	  het	  werk	  

Boven	  de	  lijn:	  

-‐ De	  werkplek	  is	  een	  plezierige	  plek	  

-‐ Medewerkers	  zijn	  op	  hun	  gemak	  

-‐ Gezonde	  humor	  is	  een	  integraal	  onderdeel	  van	  de	  cultuur	  
	  

Onder	  de	  lijn	  

-‐ Plezier/lachen	  wordt	  niet	  geaccepteerd	  

-‐ Werk	  is	  een	  serieuze	  zaak	  

-‐ Vriendschappelijk	  met	  elkaar	  omgaan	  wordt	  niet	  aangemoedigd	  
	  

4.	  Taalgebruik	  in	  	  de	  organisatie	  

Boven	  de	  lijn:	  

-‐ Positief	  taalgebruik	  is	  de	  norm	  

-‐ De	  gehanteerde	  taal	  in	  de	  organisatie	  is	  aanmoedigings-‐	  en	  ondersteuningstaal	  

-‐ Negatief	  taalgebruik	  wordt	  met	  alle	  kracht	  ontmoedigd	  
	  

Onder	  de	  lijn:	  

-‐ Negatief	  taalgebruik	  is	  de	  norm	  

-‐ Het	  taalgebruik	  is	  verwensend	  en	  naargeestig	  

-‐ Positief	  taalgebruik	  wordt	  niet	  aangemoedigd	  of	  ondersteund	  
	  

5.	  Eigenaarschap	  

Boven	  de	  lijn:	  

-‐ Iedere	  medewerker	  heeft	  het	  gevoel	  dat	  het	  zijn/haar	  organisatie	  is	  

-‐ Het	  personeel	  is	  een	  integraal	  onderdeel	  van	  doelen	  en	  beleid	  

-‐ Elke	  medewerker	  neemt	  verantwoordelijkheid	  voor	  zijn/haar	  functioneren	  
	  

Onder	  de	  lijn:	  

-‐ De	  dominante	  mentaliteit	  is	  er	  een	  van	  WIJ	  en	  ZIJ	  

-‐ Medewerkers	  hebben	  het	  gevoel	  dat	  zij	  niets,	  of	  heel	  weinig,	  in	  te	  brengen	  

hebben	  in	  het	  management	  van	  de	  organisatie	  

-‐ Dit	  is	  slechts	  EEN	  organisatie	  en	  niet	  MIJN	  organisatie	  
	  

6.	  Bevlogenheid	  

Boven	  de	  lijn:	  

-‐ De	  sfeer	  is	  dynamisch	  en	  energiek	  

-‐ Medewerkers	  zijn	  gepassioneerd	  over	  hun	  werk	  
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-‐ Ze	  zijn	  erg,	  en	  uit	  zichzelf,	  gemotiveerd	  om	  te	  werken	  en	  te	  presteren	  
	  

Onder	  de	  lijn:	  

-‐ Medewerkers	  zijn	  lethargisch,	  onverschillig,	  zonder	  energie	  

-‐ Ze	  hebben	  weinig	  interesse	  in	  de	  toekomst	  van	  de	  organisatie	  

-‐ Er	  is	  apathie	  en	  een	  gebrek	  aan	  betrokkenheid	  
	  

7.	  Omgaan	  met	  verandering	  

Boven	  de	  lijn:	  

-‐ Verandering	  wordt	  gezien	  als	  een	  kans,	  niet	  als	  een	  bedreiging	  

-‐ Verandering	  en	  uitdagingen	  worden	  niet	  met	  wantrouwen	  bekeken,	  maar	  als	  

norm	  voor	  verdere	  vooruitgang	  

-‐ Medewerkers	  zijn	  voorbereid	  om	  hun	  denken	  en	  acties	  aan	  te	  passen	  aan	  nieuwe	  

ideeën	  en	  methoden	  
	  

Onder	  de	  lijn:	  

-‐ Verandering	  wordt	  tegengewerkt	  

-‐ De	  medewerkers	  houden	  zich	  vast	  aan	  ‘hoe	  de	  dingen	  altijd	  zijn	  gedaan’	  –	  het	  is	  

niet	  nodig	  om	  te	  veranderen	  

-‐ Medewerkers	  voelen	  zich	  bedreigd	  door	  verandering	  
	  

8.	  Omgaan	  met	  elkaar	  

Boven	  de	  lijn:	  

-‐ Medewerkers	  tonen	  echte	  interesse	  in	  elkaar	  

-‐ Ideeën	  en	  initiatieven	  worden	  ondersteund	  en	  aangemoedigd	  

-‐ Ze	  hebben	  geen	  angst	  voor	  elkaar	  of	  voor	  het	  management	  en	  zijn	  bereid	  om	  te	  

ondersteunen	  of	  af	  te	  wijken	  naargelang	  de	  situatie	  dat	  vereist	  
	  

Onder	  de	  lijn:	  

-‐ Anderen	  bekritiseren	  en	  veroordelen	  is	  de	  norm	  geworden	  

-‐ Er	  is	  erg	  weinig	  ondersteuning	  en	  begrip	  van	  de	  staf	  en	  tussen	  de	  stafleden	  

-‐ Fouten	  zoeken,	  vijandigheid	  en	  destructieve	  kritiek	  zijn	  aan	  de	  orde	  van	  de	  dag	  
	  

9.	  Creativiteit	  en	  innovatie	  

Boven	  de	  lijn:	  

-‐ Het	  uitdagen	  van	  ouderwetse	  regels	  en	  richtlijnen	  wordt	  aangemoedigd	  

-‐ Vragen,	  onderzoeken	  en	  informatie	  inwinnen	  zijn	  integraal	  onderdeel	  van	  de	  

organisatie-‐cultuur	  
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-‐ Men	  is	  ontvankelijk	  voor	  nieuwe	  ideeën	  en	  voor	  het	  ontdekken	  van	  nieuwe	  

manieren	  om	  dingen	  te	  doen	  
	  

Onder	  de	  lijn:	  

-‐ Het	  twijfelen	  aan	  ouderwetse	  regels	  is	  niet	  toegestaan	  

-‐ Nieuwe	  ideeën	  worden	  ontmoedigd	  

-‐ Medewerkers	  die	  zich	  niet	  aan	  de	  regels	  houden	  worden	  bekritiseerd	  en	  

veroordeeld	  

-‐ Het	  is	  niet	  toegestaan	  dat	  medewerkers	  fouten	  maken	  
	  

10.	  Communicatie	  

Boven	  de	  lijn:	  

-‐ Communicatie	  is	  tussen	  iedereen	  open	  en	  stimulerend	  

-‐ Er	  zijn	  geen	  obstakels	  voor	  verticale	  en	  horizontale	  communicatie	  

-‐ Medewerkers	  luisteren	  naar	  elkaar	  	  en	  zijn	  gevoelig	  voor	  situaties	  
	  

Onder	  de	  lijn:	  

-‐ Medewerkers	  luisteren	  niet	  naar	  elkaar	  

-‐ Communicatie	  wordt	  gekarakteriseerd	  door	  woede,	  vijandigheid	  en	  een	  

duidelijke	  afkeuring	  van	  elkaar	  

-‐ Negatieve	  communicatie	  is	  de	  norm	  geworden.	  
	  

Hoe	  ziet	  de	  vragenlijst	  er	  uit?	  
De	  vragenlijst	  van	  de	  Medewerkers	  Betrokkenheid	  Scan	  bestaat	  uit	  40	  uitspraken.	  De	  

deelnemers	  dienen	  de	  uitspraken	  eerst	  goed	  te	  lezen	  en	  dan	  een	  van	  de	  antwoorden	  te	  

kiezen:	  

-‐ Zeer	  mee	  oneens	  

-‐ Oneens	  

-‐ Neutraal/niet	  zeker	  

-‐ Mee	  eens	  

-‐ Zeer	  mee	  eens	  

	  

Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  deelnemers	  zo	  min	  mogelijk	  ‘Neutraal/niet	  zeker’	  kiezen	  tenzij	  zij	  

het	  echt	  niet	  weten.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  medewerkers	  niet	  ‘sociaal	  wenselijk’	  

antwoorden.	  Er	  is	  geen	  goed	  of	  fout	  antwoord.	  
	  

Het	  duurt	  ongeveer	  10	  tot	  15	  minuten	  om	  de	  vragenlijst	  in	  te	  vullen.	  
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Hoe	  worden	  de	  resultaten	  gepresenteerd?	  

Hieronder	  een	  fictief	  voorbeeld	  van	  de	  resultaten	  van	  een	  kleine	  afdeling.	  De	  negatieve	  

scores	  worden	  direct	  duidelijk	  door	  de	  rode	  kleur.	  De	  neutrale	  scores	  worden	  in	  het	  geel	  

weergegeven.	  

	  

	  

Vergelijken	  

Het	  is	  mogelijk	  om	  de	  uitslag	  van	  afdelingen	  met	  elkaar	  te	  vergelijken	  of	  met	  de	  uitslag	  

van	  de	  totale	  organisatie.	  Zie	  bijlage	  1	  voor	  een	  vergelijkingsrapport	  van	  twee	  fictieve	  

afdelingen.	  

	  

Wat	  is	  mijn	  investering?	  

De	  investering	  hangt	  af	  van	  de	  grootte	  en	  complexiteit	  van	  de	  organisatie.	  De	  gegevens	  van	  de	  

organisatie	  dienen	  ingevoerd	  te	  worden	  in	  de	  database	  van	  Solutionsfinding,	  het	  moederbedrijf	  

van	  Breinvoorkeuren	  NBI®.	  Zij	  zetten	  ook	  de	  vragenlijst	  gereed.	  	  

In	  overleg	  met	  een	  licentiehouder	  van	  Breinvoorkeuren	  NBI®	  worden	  de	  wensen	  van	  de	  	  

organisatie	  in	  detail	  besproken	  en	  kunnen	  we	  u	  vertellen	  hoe	  groot	  uw	  investering	  zal	  zijn.	  
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Bijlage	  1.	  Voorbeeld	  Vergelijkingsrapport	  

	  


