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WIJ LATEN MENSEN FLOREREN

OM BEDRIJVEN TE LATEN GROEIEN 

ONZE VISIE



HOGERE BETROKKENHEID BETEKENT...

37% minder verzuim

29% minder verloop (in organisaties met hoog verloop)

65% minder verloop (in organisatie met laag verloop))

28% minder krimp

48% minder veiligheidsincidenten

41% minder kwaliteits incidenten  (defecten)

21% hogere productiviteit

22% hogere winstgevendheid

Cijfers uit onderzoek van Gallup

Om mensen te laten floreren is het essentieel om hun betrokkenheid te vergroten. Hogere 
betrokkenheid leidt tot de volgende resultaten:



BETROKKENHEID

Betrokken      Neutraal       Niet betrokken

Loyaal aan de organisatie. 
Betrokken medewerkers zijn 
productiever en vaak langer 

in dienst dan minder 
betrokken medewerkers. Ze 
hebben positieve invloed op 
de neutrale medewerkers.

Productief maar mentaal niet 
verbonden aan de organisatie. De 
kans dat ze de organisatie verlaten 
is groter  dan bij actief betrokken 

medewerkers.

Fysiek aanwezig maar mentaal 
afwezig. Deze medewerkers zijn 

vaak ontevreden en niet gelukkig 
in hun rol. Ze hebben vaak 

negatieve invloed op de neutrale 
medewerkers.

Waar op de boot bevinden jouw medewerkers zich? De middelste groep laat zich 
beïnvloeden door de betrokken medewerkers (blauw)  of de niet betrokken medewerkers 
(rood). Hoe zorg je ervoor dat jouw mensen tot betrokken groep medewerkers gaan 
behoren?

Om betrokkenheid te vergroten hanteren wij ons employee journey model. Zie voor ons 
model de volgende slide.
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Wij adviseren bedrijven in 
transformaties en implementaties op 

onderstaande thema’s:

People Strategie

Leiderschap Cultuur & gedrag

Strategische 
personeelsplanning

Organisatie 
ontwerp

Employer Branding
(werkgeversmerk)

Employee Journey
(werknemersreis)

Wij willen samen met bedrijven organisaties bouwen 
waar mensen kunnen floreren, want gelukkige 

werknemers zorgen voor blije klanten.

WIJ BOUWEN DE BESTE WERKGEVERS VAN DE TOEKOMST 



Ik voel

Ik wil

Ik verwacht
Ik denk

ONZE WERKWIJZE: DESIGN THINKING
• Empathise - met jouw medewerkers
• Define – de behoeften, problemen en inzichten van jouw medewerkers 
• Ideate – door belemmerende overtuigingen los te laten en tot creatieve ideeën te komen
• Prototype – innovatieve oplossingen in concrete acties
• Test – de acties



VIND JE HET LEUK OM HIER MEER OVER TE HOREN? 

Neem contact met ons op:

Aleid Haenen
Co-Founder & COO  @ YourConnector 
aleid@yourconnector.nl
06-42245045

Myrthe Bastings
Consultant @ YourConnector 
myrthe@yourconnector.nl
06-22359145

mailto:myrthe@yourconnector.nl


YOURCONNECTOR PARTNERSHIPS
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Klik op de link 
voor:

Klanten & 
Opdrachten

https://yourconnector.nl/projects/
https://yourconnector.nl/projects/


Wij geloven dat mensen de drijvende 
kracht zijn achter de groei van elke 

organisatie. Daarom laten wij mensen 
floreren, zodat bedrijven kunnen groeien.

WIJ BOUWEN DE BESTE WERKGEVERS VAN DE TOEKOMST 
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