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Doel: tool ontwikkelen waarmee het (zelf)inzicht van de mate
van persoonlijke ontwikkeling op eenvoudige manier in
kaart gebracht en gevolgd kan worden

Opzet onderzoek: - Ontwerpgericht handelingsonderzoek

- Casestudies: kwalitatief onderzoek

- Co-creatie met stakeholders

Doel en uitgangspunten medewerkerstool



Introductie van het onderzoek en de tool(s)
https://video.hanze.nl/media/Congresfilm+Social+Impact+B

eloond/1_lfwhvq0f (hyperlink)

https://video.hanze.nl/media/Congresfilm+Social+Impact+Beloond/1_lfwhvq0f


Wensen stakeholders
- modulair (leefgebieden)

- webbased applicatie

- brede doelgroep bereiken

- eenvoudig taalgebruik

- meerdere talen (Engels, Frans, Turks en Arabisch) 



Opzet Social Impactmeting Medewerkers-tool

à Totaal 102 vragen



Screenshots medewerkers-tool (1)



Screenshots medewerkerstool (2) 



Screenshots medewerkerstool (3) 



Screenshots medewerkerstool (4) 



Rapportage medewerkers-tool (1)

Rapportage per 
vraag op individueel 
deelnemersniveau



Rapportage medewerkers-tool (2)
Rapportage via 
spinnenweb op 
individueel 
deelnemersniveau



Rapportage medewerkers-tool (3)

Rapportage via 
spinnenweb: 
gemiddelde van alle 
deelnemers 



Rapportage medewerkers-tool (4)

Rapportage via 
spinnenweb: 
op individueel 
deelnemersniveau 
met meerdere 
meetmomenten



https://video.hanze.nl/media/Promotiefilmpje+tools+Social+Impact+B
eloond/1_403ap4ny

Software-omgeving Servates: 
(rapportage)mogelijkheden (1) (incl. hyperlink)

https://video.hanze.nl/media/Promotiefilmpje+tools+Social+Impact+Beloond/1_403ap4ny


Software-omgeving Servates: 
(rapportage)mogelijkheden (2) (incl. hyperlink)

Dashboard / Servates

https://voorbeeld.servates.net/


tim.servates.net (hyperlink)
Tool: de volledige vragenlijst

Zelf uittesten medewerkers tool?

https://tim.servates.net/


Aanvullende vragen Middelengebruik
Middelengebruik

Ik gebruik meer drank/drugs dan ik zou willen  
Ik besteed meer tijd aan gamen dan ik zou willen   
Mijn drankgebruik heeft geen invloed op mijn dagelijks leven
Mijn drugsgebruik heeft geen invloed op mijn dagelijks leven    
Mijn gamegedrag heeft geen invloed op mijn dagelijks leven    

Ik wil graag mijn verslaving(en) onder controle hebben
Ik heb zelf invloed op mijn verslaving(en)



Voor meer info over het onderzoek en 
de tools: zie hyperlink

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/centrum-
ondernemerschap/organisatie/overzichten/nieuws/kijken-
terug-congres-social-impact-
beloond?r=https://www.hanze.nl/nld/dashboard/medewerk
ers&tl=true

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/centrum-ondernemerschap/organisatie/overzichten/nieuws/kijken-terug-congres-social-impact-beloond?r=https://www.hanze.nl/nld/dashboard/medewerkers&tl=true


Nieuw project: doorontwikkeling tool
Medewerkers die de overstap kunnen maken naar een ander 
bedrijf of naar een andere organisatie:

ü Oog hebben voor het chronische karakter van de beperkingen van de 
medewerker

ü Continuïteit bieden in de begeleiding en de ontwikkeling van de 
medewerker

ü Bieden van bestaanszekerheid



RAAK-MKB SLIM
Samenwerking Loopbaantrajecten Impact MKB (SLIM)

1. Doorlopende begeleiding van medewerkers en waar kan de regiefunctie het beste worden belegd met behoud 
van beslissingsruimte voor de afzonderlijke mkb-bedrijven.

2. Rechtstreeks overleg tussen impact mkb’ers en een kleinere rol van gemeenten, omdat die in de overdracht niet 
alle relevante informatie over een medewerker meeneemt. 

3. Hoe zorg je ervoor dat de begeleiding qua taal en communicatie blijft aansluiten bij de mensen waar het over 
gaat. 

4. Een nieuwe aanpak als de opvolgende plek niet past. Nu gaat de medewerker terug in de uitkering of naar 
dagbesteding. Kan deze niet terug naar het vorige impact mkb-bedrijf? En ten tweede is er behoefte aan inzicht 
in de voorwaarden waaronder een sociaal ontwikkelbedrijf een rol als vangnet hierin kan hebben.

5. Ontschotting in wet- en regelgeving en maatwerk.



RAAK-MKB SLIM
1. 10 impact mkb-bedrijven
2. 4 werkpleinen
3. Impact Noord
4. VNO-NCW MKB Noord
5. FNV
6. SER Noord-Nederland
7. Cedris
8. Normaalste Zaak
9. Universiteiten Groningen en Utrecht
10. 4 hogescholen
11. Coördinator Inclusie en diversiteit Politie Noord-Nederland
12. City Deal Impact Ondernemen



Dank voor uw aandacht!
Kathinka Geling m.c.t.geling@pl.hanze.nl
Petra Oden          p.a.t.oden@pl.hanze.nl
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