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De betrokkenheid (engagement) van 
mensen bij de organisatie waarvoor ze 
werken, is erg laag blijkt uit onderzoek 
van Gallup. Dit is vanuit het perspectief 
van zowel de organisatie als de 
medewerkers niet wenselijk.

Mensen voelen zich wel betrokken bij 
hun werk als ze:
• Zelf afwegingen kunnen maken 

en beslissingen mogen nemen 
in het belang van de klant en de 
organisatie. (Autonomy)

• Een zinvolle bijdrage leveren aan 
de wereld via hun werk. (Purpose)

• Hun vakmanschap kunnen inzetten 
en hiervoor erkenning krijgen. 
(Mastery)

Welke stappen volg je om voor jouw 
organisatie de relatie met je mensen 
bij te stellen naar meer autonomie, een 
duidelijke purpose en iedereen in zijn 
kracht.

Welke effecten zie je bij organisaties 
die samenwerken op basis van 
autonomy, mastery en purpose.

TOON LEIDERSCHAP
Heb het lef om als leiderschaps-
team ervoor te kiezen om het 
radicaal anders te doen. Begin 
met het geven van het goede 
voorbeeld. Zeer uitdagend!

BEVRAAG JE MENSEN
Vraag aan de mensen wat ze 
nodig hebben op het punt van 
autonomy, purpose en mastery.

MAAK VERBINDING
Breng iedereen samen en maak 
de verbinding met elkaar, de 
purpose en de nieuwe manier van 
werken.

VERANDER SAMEN
Ga de reis met elkaar aan. 
Probeer, ervaar, evalueer, 
verbeter en probeer het opnieuw.
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BETREK IEDEREEN CONTINU
Blijf iedereen betrekken 
bij de ontwikkeling van de 
organisatie. Bespreek kansen en 
bedreigingen. Innoveer samen.
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ORGANISATIE PERSPECTIEF
Doel: maximaliseren van de bijdrage 
van medewerkers.

MEDEWERKER PERSPECTIEF
Doel: maximaliseren van werkplezier.

Ik kan het 
verschil 
maken.

HOGE ENGAGEMENT

Klanten zijn 
blij en geven 

hogere 
beoordelingen.

Medewerkers 
zijn productiever, 

gemotiveerder 
en loyaler.

Er worden 
betere resultaten 
geboekt en meer 
winstgevenheid 

behaald.Ik ervaar 
verbinding en 

vertrouwen.

Ik doe zinvol 
werk.

9% 
betrokken

11% 
werkt tegen

80% 
niet betrokken

MEER WAARDE
Uit onderzoek blijkt een hogere 
engagement effect te hebben op de 
resultaten, klanten en medewerkers.

Alle medewerkers dragen maximaal bij aan de 
doelen en ambities van de organisatie.
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ENGAGEMENT

MASTERYAUTONOMY

COMMUNITY


