
WERKGELUK QUICKSCAN
Steeds meer innovatieve leiders over de hele wereld zijn overtuigd, werkgeluk is een win-
nende strategie! Als je jouw teamleden betrokken wil houden en een sfeer van positiviteit 
en productiviteit wil creëren, zul je hun drijfveren voor werkgeluk moeten leren kennen.

Deze quickscan helpt je de belangrijkste drijfveren voor je team te identificeren en prioriteit te 
geven aan verbeteringen. Voor elke afdeling, elk team of individu zijn deze uniek. Met deze oefen-
ing creëer je een gemeenschappelijke basis, om samen tot relevante oplossingen te komen.

DOEL: 
HOE:  
TIJD:  
MATERIAAL:

Het beoordelen en prioritiseren van de drijfveren van werkgeluk in je team 
Door middel van een quickscan, team discussie en brainstorm
1-2 uur durende oefening, daarna verdere implementatie
Raadpleeg deze whitepaper voor een diepgaande uitleg over de 15 drijfveren

1 WELKE DRIJFVEREN ZIJN BELANGRIJK VOOR EEN ALGEHEEL GEVOEL 
VAN WELZIJN, GELUK EN BETROKKENHEID OP HET WERK?

Beoordeel individueel de 15 bewezen drijfveren van werkgeluk van 1 (= meest belangrijk) tot 15 
(= minst belangrijk). Bespreek de persoonlijke resultaten in jullie team en maak samen een top 5.

ORGANISATIE WERK

MENSEN WELZIJN

Interne Communicatie

Visie en Kernwaarden 

Strategie en Doelstellingen

Reputatie en Merk 

Salaris en Voorwaarden

Waardering 

Leren en Ontwikkelen

Intrinsieke Motivatie

Leiderschap

Relatie met Collega’s 

Relatie met Directe Manager

Sociale Waarden

Werkomstandigheden

Vitaliteit

Werk-privé balans
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2 HOE TEVREDEN ZIJN JULLIE OVER DE VIJF BELANGRIJKST  
BEVONDEN DRIJFVEREN BINNEN JULLIE ORGANISATIE?

Beoordeel individueel elke drijfveer uit de top 5 van je team op mate van tevredenheid. 
Gebruik een een schaal van 1 (= helemaal niet tevreden) tot 5 (= zeer tevreden).

Drijfveer 5 

1 2 3 4 5

Drijfveer 1

Drijfveer 2 

Drijfveer 3

Drijfveer 4 

3 BESPREEK DE RESULTATEN IN JE TEAM EN BEDENK ACTIES!

Wat kunnen jullie doen om de tevredenheid van de slechtst beoordeelde drijfveren te verbeter-
en? Wat kunnen jullie doen om een hoge mate van tevredenheid te behouden? Brainstorm 
samen over 1-3 verbeteringen of maatregelen voor de drijfveer met de laagste score.

Drie acties om drijfveer x te verbeteren

Wil je een continue online meting van Werkgeluk en Betrokkenheid uitvoeren 
in je team of hele organisatie? Vraag een gratis proefmeting of demo aan!

https://2daysmood.com/demo

