
Tips
voor leidinggevenden
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Effectory maakt 
organisaties succesvoller 
door de feedback en de 
ideeën van medewerkers.
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Wat maakt feedback van 
medewerkers eigenlijk zo 
waardevol?
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Voor organisaties en voor teams is het belangrijk om af en toe eens even goed 

naar zichzelf te kijken. In de praktijk van alle dag kan dat best lastig zijn. Misschien 

is je organisatie of je team te groot om volledig te overzien. Of is het lastig om 

een zuiver en objectief beeld te krijgen doordat je niet iedereen even regelmatig 

of lang spreekt. Of misschien vinden medewerkers het lastig om rechtstreeks 

feedback aan je te geven. 

Als leidinggevende heb je waarschijnlijk wel al een aardig beeld van wat er speelt 

binnen je eigen team. Door middel van een onderzoek toets je dit beeld én zorg je 

er voor dat het een gedeeld beeld wordt. Iedereen heeft namelijk een gelijke stem 

in het onderzoek en dus niet alleen diegenen die het meest uitgesproken zijn. 

Het onderzoek is vertrouwelijk en iedereen kan meedoen. Iedereen kan zich dus 

vrij uitspreken. Het resultaat hiervan is een eerlijk en volledig objectief beeld van 

hoe het gaat binnen jouw organisatie.
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van meningen 
naar  
verbeteringen

Daarnaast zien we dat het onderzoek, juist 

doordat het vertrouwelijk is, soms toch nét 

andere of nét scherpere informatie naar boven 

brengt dan dat je via de reguliere kanalen naar 

boven krijgt. 

Het onderzoek biedt jou als leidinggevende 

de kans om de waardevolle feedback van je 

eigen medewerkers om te zetten in concrete 

verbeteringen. Wanneer je dit op de juiste manier 

en vooral samen met je team doet, kom je tot 

verbeteringen waar iedereen achter staat en 

waar iedereen zich ook verantwoordelijk voor 

voelt. Zo kun je als team grote sprongen maken. 

Het zal leiden tot betere prestaties én een fijnere 

werkomgeving!

Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat er echt iets 

met de uitkomsten van het onderzoek gebeurt en 

dat je als team daadwerkelijk actie onderneemt. 

Je kijkt tenslotte niet voor niks in de spiegel! Een 

onderzoek is pas echt een succes wanneer het 

leidt tot gezamenlijke actie! 
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1 aankondigen van het 
onderzoek

2motiveren van je team 
om deel te nemen aan het 
onderzoek

3begrijpen en interpreteren 
van de resultaten

4aan de slag met de 
resultaten 

Binnenkort zal een nieuw onderzoek van start gaan, een spannend moment! Jij als 

leidinggevende speelt hierin een grote rol.  Het onderzoek is voor je team namelijk 

een belangrijk startpunt voor gezamenlijke actie. Jullie krijgen meer inzicht in wat 

er soepel loopt binnen je team maar ook in wat er beter kan. Samen is hierbij het 

sleutelwoord. Door samen te werken weet je zeker dat de maatregelen door iedereen 

worden gesteund en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt. Dit leidt weer tot betere 

prestaties en een prettiger werkomgeving voor iedereen in het team.  

Wat jij als leidinggevende kunt doen tijdens het onderzoek is onder te verdelen in de 

volgende fases. 

Jouw rol als leidinggevende
tijdens het onderzoek

Om het meeste uit het onderzoek te halen, staan wij je in iedere 
fase bij met tips en instructies. Succes! 

5monitoren
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1Het aankondigen van een 
onderzoek

Tijd om het onderzoek bij je 
team(s) aan te kondigen, 
een belangrijk moment! De 
manier waarop je dit doet, zet 
namelijk de toon voor het gehele 
onderzoek. Sta hier dus goed bij 
stil.

Licht het doel en het belang van het medewerkers-

onderzoek persoonlijk toe, bijvoorbeeld tijdens een 

teamoverleg. 

Het allerbelangrijkste is dat je vertelt wat je van plan 

bent met de resultaten te gaan doen. Hoe concreter  

hoe beter! Laat je team(s) bijvoorbeeld weten: 

• .. vanaf welke datum de resultaten voor iedereen 

inzichtelijk zijn 

• .. dat jullie kort na de bekendmaking van de resul-

taten met elkaar zullen gaan bepalen welke actie-

punten jullie willen oppakken. Sterker nog, plan nu 

alvast een meeting!
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• .. dat jullie gedurende het jaar meerdere keren op deze punten zullen terug-

komen zodat de afgesproken acties ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 

Op deze manier zien medewerkers dat het nut heeft om mee te doen, er gaat 

namelijk echt iets mee gebeuren! Laat tegelijkertijd weten dat het onderne-

men van actie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Onderstreep de vertrouwelijkheid van het onderzoek, en leg goed uit hoe dit   

werkt! Om ervoor te zorgen dat iedereen zich volledig veilig voelt om zijn of haar 

mening te geven, is het onderzoek volledig vertrouwelijk. Om je hierbij te helpen 

kun je met medewerkers de Privacyverklaring van Effectory delen. Hierin staat 

precies uitgelegd hoe Effectory de privacy van alle medewerkers garandeert. 

Geef idereen de mogelijkheid om vragen te stellen en geef daar waar nodig extra 

informatie.

Herinner medewerkers vlak voor het starten van het onderzoek nog een keer aan 

het onderzoek en aan het belang ervan! Stuur ze eventueel door naar de online 

support pagina van Effectory.  

https://support.effectory.com/
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2Meedoen is belangrijk!

Waarom is een hoge respons belangrijk? 
Dit is een vraag die we vaak krijgen. En het 
antwoord is vrij eenvoudig: hoe meer mensen 
aan het onderzoek meedoen, hoe completer 
het  beeld wordt van hoe het er binnen jullie 
team voorstaat. 

Uiteindelijk bepaalt elke medewerker zelf of hij/ zij meedoet 

aan het onderzoek. De top 3 van de belangrijkste redenen 

waarom medewerkers niet meedoen aan onderzoeken: 

 Het gevoel dat het onderzoek niet vertrouwelijk is 

 en angst voor de gevolgen van na het geven van   

 (negatieve) feedback.

 De veronderstelling dat er toch niets met de    

 uitkomsten wordt gedaan. 

 Geen tijd om de vragenlijst in te vullen.

In de duizenden onderzoeken die we jaarlijks uitvoeren zien 

we dat je met een aantal simpele acties de respons fors kan 

verhogen. We delen graag 5 tips!
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tips:

 Deel de respons regelmatig. 

Deel de respons meerdere keren met iedereen in je team. En nodig tegelijk uit om 

het onderzoek in te vullen als dat nog niet gedaan is.

Benadruk het belang van het onderzoek.

Geef bij je collega’s aan waarom het belangrijk is dat ze meedoen met het 

onderzoek. Vertel nogmaals dat jullie na afloop van het onderzoek aan de slag 

gaan met de resultaten van het onderzoek om zo prestaties van jullie eigen team 

te verbeteren. En dat het daarom belangrijk is dat iedereen meedoet en zijn stem 

laat horen. 

Neem onduidelijkheden weg. 

Medewerkers hebben vaak een duidelijke reden waarom ze nog niet mee hebben 

gedaan aan het onderzoek. Als je hier op een veilige manier naar vraagt, krijg 

je ze vaak boven water. Voorbeelden kunnen zijn: “Er gebeurt toch niks met de 

resultaten” of “Ik ben bang dat ik niet anoniem ben”. Deze bezwaren kun je als 

leidinggevende vaak weg nemen door medewerkers de juiste informatie of 

extra uitleg te geven.  Willen je collega’s meer (achtergrond) informatie over het 

onderzoek? Verwijs ze gerust door naar de online support pagina van Effectory: 

https://support.effectory.com 

Volg de respons van je team tijdens het onderzoek. 

Dit kan bijvoorbeeld via My Effectory of via de Effectory responsApp. Hier kun 

je precies volgen hoeveel procent van jouw team al heeft meegedaan aan 

het onderzoek.

Samen is leuker dan alleen.  

Vraag medewerkers die het leuk vinden om samen met jou de respons in de 

gaten te houden en dit te delen in het team. 
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https://support.effectory.com
https://my.effectory.com
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3Wat zegt de rapportage?

Het medewerkersonderzoek is afgerond en 
de rapportage is klaar, een belangrijk en 
spannend moment! Hoe kun je resultaten 
het beste lezen en wat betekenen ze 
eigenlijk? 

Waar zijn de resultaten te vinden?

Als My Feedback voor medewerkers 

beschikbaar is gesteld, hebben zij 

al direct na het invullen van hun 

vragenlijst inzicht gekregen in hun 

eigen antwoorden. 

Zodra alle resultaten beschikbaar zijn, 

ontvang je van Effectory een e-mail 

met een link. Via deze link kun je 

inloggen bij My Effectory met je eigen 

wachtwoord. De resultaten zijn via dit 

online dashboard, onder het onderdeel 

Resultaat en Actie, te vinden. 

De resultaten van jouw team worden 

interactief weergegeven. Blader op je 

gemak door de resultaten en sla opval-

lende scores op (“pinnen”) zodat ze 

bewaard worden voor het actieplan. 

Via My Effectory zijn de resultaten ook te 

downloaden in een PDF of PPT

bestand. Neem ruim de tijd om de 

resultaten met jouw eigen team(s) te 

bespreken! 

Hoe verzamelen wij de informatie bij 

een medewerkersonderzoek?

Elke medewerker ontvangt een 

vragenlijst, dat kan zowel schriftelijk als 

digitaal zijn. Alle medewerkers worden 

ingedeeld in teams. Op deze manier 

kunnen we de resultaten ook per team 

teruggeven en is het makkelijker om 
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straks aan de slag te gaan met de resultaten.  

Hoe worden antwoorden van medewerkers omgezet naar scores?

Bij een medewerkersonderzoek vragen we naar de individuele mening van een 

medewerker, we zetten dus eigenlijk een gevoel om naar een score. Dit kunnen 

we verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Stel we bekijken de vraag “Ik 

heb plezier in mijn werk” en een medewerker antwoordt hierop “helemaal mee 

eens”. Dit betekent dat de medewerker een score krijgt van 10. Beantwoord de 

medewerker de vraag met “helemaal mee oneens”, dan krijgt de medewerker de 

score 0. Al deze scores bij elkaar opgeteld geven een gemiddelde score op die 

vraag: voor de organisatie of voor een team. 

Wat zegt een score?

Stel: beloning scoort een 6. Dit lijkt een magere voldoende. 

Kun je hier blij mee zijn of juist niet? Om te kunnen 

bepalen wat een score zegt, plaatsen we deze in het 

juiste perspectief. We zetten de score af tegen andere 

scores, bijvoorbeeld tegen een benchmark (zoals andere 

organisaties of andere teams binnen de eigen organisatie).  

Als je kijkt naar de 6 en deze wordt afgezet tegen andere 

organisaties waarvan het gemiddelde op beloning een 5,6 

is, verandert de magere 6 ineens in een bovengemiddeld 

hoge score. Door het afzetten van scores ten opzichte van 

elkaar kunnen jullie de score op juiste waarde schatten en is 

het voor ons mogelijk om verschillen in de rapportages aan 

te geven. 

Hoe tonen wij verschillen in rapportages?

Dit is een vraag die ons regelmatig wordt gesteld. Wij doen 

dit door middel van kleuring op basis van relevantie. Je krijgt 

een groene kleur bij een positief verschil en een rode kleur 

bij een negatief verschil. De relevantie bepalen we op twee 

manieren:
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• We kijken naar de score zelf en de (absolute) verschillen tussen deze score en 

andere scores. Het verschil tussen bijvoorbeeld een 7,0 en een 6,0 is een vrij 

groot verschil. Dit verschil tonen wij dus door middel van een kleur. 

• Hiernaast kijken we er ook naar hoe een score is opgebouwd. Zoals eerder 

aangegeven krijgt iedere individuele medewerker een score op een vraag. 

Als deze scores heel erg dicht bij elkaar liggen (bijvoorbeeld omdat iedereen 

“mee eens” heeft geantwoord) dan weet je zeker dat iedereen er hetzelfde over 

denkt en is dit dus een sterke score. Als de meningen juist verdeeld zijn, is het 

niet zo’n sterke score. 

Op het moment dat een score heel erg sterk is en we vergelijken deze met andere 

scores, dan is het verschil dat we zien relevant. In wetenschappelijke termen heet 

dit een significantie toets. Als een verschil relevant is, kleuren we in de rapportage. 

Groen bij een positief verschil, rood bij een negatief verschil. 

Hoe ga je vervolgens aan de slag met de resultaten? 

De kleuring van de scores geeft al een duidelijk signaal om mee aan de slag te 

gaan. Naast de kleuring berekenen wij ook de prioriteiten om mee aan de slag te 

gaan. We berekenen hoe je bijvoorbeeld de tevredenheid kunt verbeteren, of een 

thema als bevlogenheid. Samen met je team kijk je naar de berekende prioriteiten 

en de kleuren die voorkomen in de rapportage. Op deze manier bepaal je samen 

wat je belangrijk vindt om te verbeteren en kunnen jullie snel tot een concreet 

actieplan komen. 
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4Aan de slag met je team 

Nu de resultaten bekend zijn, is het tijd voor 
actie! Op welke manier dit kan, is afhankelijk 
van de uitkomsten. Verschillende uitkomsten 
vragen namelijk om een verschillende 
benadering. Onder vind je een voorbeeld hoe 
je met jouw team aan de slag kunt gaan. In 
jullie rapportage wordt het nog concreter 
gemaakt. Hier vind je een stappenplan 
gebaseerd op jullie scores: gemiddeld, onder 
gemiddeld of boven gemiddeld. 
Succes!
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1Hoe bereiden we ons voor op het aan de slag gaan?
Voordat jullie de resultaten gaan bespreken is het belangrijk om de volgende 

vragen te beantwoorden:

  Wat willen we bereiken door met de resultaten aan de slag te gaan?

  Wat is er voor nodig om met elkaar een open en constructief gesprek  

  te voeren?

  Hebben we begeleiding nodig bij het bespreken van de resultaten? 

  En zo ja, wie zou dit kunnen doen?

2Welke punten zijn voor ons belangrijk? 
Start met het doornemen of bespreken van de resultaten. Kijk hierbij naar 

zowel de scores, de open antwoorden als de Top 5 trots- en verbeterpunten*. 

Vervolgens schrijft iedereen voor zichzelf de voor hem of haar belangrijkste 

punten op: 

  Twee positieve punten op groene post-its.

  En eventuele verbeterpunten op rode post-its.

En dan?

  Verzamel de post-its en hang de punten die met elkaar te maken  

  hebben bij elkaar (per kleur én per onderwerp).

  Geef elke verzameling een passende titel.

  Bepaal vervolgens welke punten jullie willen behouden en  

  verbeteren. Beperk je tot maximaal vier punten en richt je op   

  verbeterkansen die jullie als team zelf kunnen beïnvloeden.

Tip: samen aan de slag! Plan een ochtend of middag in om samen de resultaten te 
bekijken en een actieplan te maken.

*Niet iedere rapportage toont de Top 5 trots- en verbeterpunten en/ of verbetersuggesties. Dit is afhankelijk van 
inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt bij het samenstellen van de vragenlijst. 

De rapportage laat zien welke vragen goed scoren en welke vragen minder goed 
scoren. Én welke opmerkingen gemaakt zijn door medewerkers. De rapportage is het 
uitgangspunt om samen op een constructieve manier een open gesprek te voeren en 
zicht te krijgen op acties die zullen leiden tot verbetering. 



15

3Hoe kunnen we deze punten behouden en/ of verbeteren?
Bespreek met elkaar hoe de gekozen punten kunnen worden behouden of 

verbeterd. Om tijd te besparen kunnen verschillende groepjes tegelijkertijd 

verschillende punten uitwerken. De onderstaande vragen kunnen jullie hierbij 

helpen. 

Voor de positieve punten:

•  Hoe kunnen we dit positieve punt behouden?

•  Hoe kunnen we meer gebruik maken van dit sterke punt?

•  Is het mogelijk dit als tip te delen met andere teams?

Voor de verbeterpunten:

•  Hoe ziet de huidige situatie eruit?

•  Wat kunnen we doen om dit punt te verbeteren?

•  Zijn er andere teams waar we van kunnen leren?
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Tip: let op een rode draad! Bij het bekijken van de open antwoorden en Top 
5 trots- en verbeterpunten* is het belangrijk om goed op de omschrijvingen te 
letten: spreken we over hetzelfde? Is er een ‘rode draad ‘ uit te halen? Probeer 
zo concreet/ specifiek mogelijk te zijn bij het benoemen van de voor jou 
belangrijkste punten.

Tip: neem de verbetersuggesties mee! Maak bij het 
beantwoorden van bovenstaande vragen gebruik van de 
ideeën, oplossingen en suggesties van medewerkers die in 

de rapportage* staan. 

*Niet iedere rapportage toont de Top 5 trots- en verbeterpunten en/ of verbetersuggesties. Dit is afhankelijk van 
inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt bij het samenstellen van de vragenlijst. 
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4Welke acties gaan we ondernemen?
Bepaal per punt samen welke concrete actie(s) jullie afspreken:

  Wat gaat er gebeuren?

  Wie gaat/ gaan dat doen?

  Wanneer is de actie klaar?
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Tip: digitaal aan de slag! Resultaat & Actie (binnen de omgeving van My 
Effectory) helpt jullie bij het koppelen van actiepunten aan de resultaten. 
Bewaar opvallende scores, verbind er acties aan en wijs deze toe aan een 
verantwoordelijke. Allemaal binnen één online platform: my.effectory.com

http://my.effectory.com
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5Monitoren

Houdt de opvolging van de verbeteracties 
levend!

1 monitor de acties

2 communiceer over de status van de acties

3 evaluatie

4 communiceer over de effecten 

Houd de status van de acties bij en informeer proactief bij iedereen naar 

opvolging wat ze aan het doen zijn en of ze hulp nodig hebben.

Informeer iedereen over de status van de verbeteracties, bijvoorbeeld per e-mail 

of op een bijeenkomst. Hierdoor weet iedereen in het team wat er gaande is en 

wanneer ze resultaten kunnen verwachten. 

Niks werkt meer motiverend dan zichtbare verbeteringen. En verbetering betekent 

vieren, samen vieren in dit geval! Deel successen zowel binnen als buiten het 

team. Dit houdt iedereen bij de les en zorgt voor bewustzijn van verbeteringen die 

een rechtstreeks effect op de werkomgeving hebben.

Evalueer na 4-8 weken samen met het team. Wat is er gebeurd? Zijn alle eerder 

afgesproken acties nog steeds relevant, of moeten ze worden herzien? Zijn er 

duidelijke verbeteringen zichtbaar? Hebben andere teams dezelfde soorten 

verbeterpunten en is het interessant om ervaringen uit te wisselen?

Pas naar aanleiding van de evaluatie zo nodig de inhoud en/of de deadline van de 

acties aan.
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