
Hoe leid je Medewerkers 

om samen Sterker uit 

deze Crisis te komen?

Wij willen in deze tijd van sociale

afstand en onzekerheid helpen!

GRATIS Crisis Monitor

Gebaseerd op Wetenschap

Uitgevoerd met Simpele Technologie



IMPACT CORONACRISIS

Thuiswerken, in isolement of 

chaos, onzekerheid, te weinig werk 

of hoge werkdruk… Dit heeft 

impact op organisaties. 

Werknemerswelzijn, motivatie 

en prestaties worden beïnvloed. 

Dat zien we in recente 

data uit >70 bedrijven

Hoe kun je dit als (team)leider 

een positieve wending geven?



ONTWIKKELING CRISIS MONITOR

Samen met People Analytics expert

Empatix onderzochten we welke factoren 

nú bepalend zijn voor een gezonde 

werksfeer, welzijn en betrokkenheid (op 

afstand).

Als CEO, HR of teamleider krijg jij realtime 

inzicht in die factoren. 

Snel, simpel en anoniem!

Zo kun je effectief bouwen aan een 

veerkrachtige verbonden organisatie.

Employee Wellbeing

Organizational Climate

https://2daysmood.com/interviews/de-hr-vragen-die-in-deze-periode-echt-belangrijk-zijn-voor-organisaties/


PULSE ENQUÊTE IN 60 SECONDEN

Medewerkers vullen in 60 seconden, 

volledig anoniem, via e-mail of app een 

enquête in. Zij geven feedback over 

onder andere…

• hun stemming en welzijn

• toewijding aan hun werk

• (gemis van) vertrouwen

• empathie van leidinggevenden

• …en meer!



CONTINU INZICHT & FEEDBACK MET PRIORITEIT

Op organisatie- en teamniveau

krijg je continu inzicht in de resultaten. 

Via slimme realtime dashboards en 

wekelijkse rapportages zie je welke 

thema’s aandacht nodig hebben.

• Stemmingspercentages

• Tevredenheidsscore per vraag

• Antwoorden op open vragen

• Veranderingen en trends

• Heatmap met prioriteiten



GRATIS MONITOR & 4 WEKEN STARTPLAN

Om de werksfeer en het welzijn van medewerkers zo 

positief en snel mogelijk te beïnvloeden, hebben we 

een startplan ontwikkeld. 

Week 1: Crisis & Verbinding vragen (nulmeting)

Week 2-4: Stemming & Acties (effect monitoren)

Hoe ga je verder? (betaalde versie, optioneel)

• Realtime inzicht stress, bevlogenheid, tevredenheid

• Herhaling Crisis & Verbinding (verandering)

• Open/eigen vragen Nieuwe Normaal (co-creatie)

Starten is simpel en veilig!

We hebben slechts e-mailadressen van deelnemers 

nodig. Daar gaan we zorgvuldig 

mee om in onze dubbel-beveiligde systemen.

Start nu gratis!

https://2daysmood.com/crisis-monitor/


HEB JE NOG VRAGEN?

Ik help je graag!

Richard van der Horst

Culture Improvement Expert

+31(0) 85 303 6879

richard@2daysmood.nl

linkedin.com/in/richardvdhorst/

2daysmood.com/crisis-monitor 

https://www.linkedin.com/in/richardvdhorst/
https://2daysmood.com/crisis-monitor/

