HOEWIST?
DE APP VOOR HET METEN VAN
HET ENGAGEMENTNIVEAU VAN JE WERKNEMERS

wat - waarom - hoe

wat
Hoewist? is een wetenschappelijk onderbouwde
smartphoneapplicatie bedoeld voor het meten van
het niveau van engagement en de determinanten
ervan bij werknemers van (familie)bedrijven.
De app is ontwikkeld door Motmans & Partners
i.s.m. UHasselt, Hogeschool PXL en VKW Limburg.

waarom
"Mensen die zich goed voelen op het werk, leveren ook goede
prestatie. Het is dan van cruciaal belang om het engagement van onze
medewerkers te meten. Dat doen we door mee te gaan met de digitale
tijdperk. We leggen onze papieren motivatie dashbord aan de kant en
zetten voortaan gewoon onze app Hoewist? in."
-Frank Aendekerk, HR Manager bij Habenu - van de Kreeke & Van de Kreeke

waarom
"Groei wil zeggen meerdere medewerkers. Die betrokkenheid van de
medewerkers is dan voor ons zeer belangrijk. Daarom was het voor
ons zeer interessant om Hoewist? in te zetten voor het meten van het
engagementniveau van onze medewerkers."
-Jana Loos, HR-Verantwoordelijke bij Warsco Units

waarom
"Bij een familiebedrijf is het belangrijk dat mensen een hoog
engagement hebben met hun job. Toen ik Hoewist zag, was ik
onmiddellijk fan! Bij ons zeggen we altijd dat we geen medewerkers,
maar wel believers hebben. Ik vond het dan zeer interessant om te zien
of het daadwerkelijk klopt. Het is de eerste keer dat ik op zwart wit zie,
hoe mijn medewerkers zich werkelijk voelen. Ik vond de app top!"
-Raf Jansen, CEO bij LUCO Security & Home Technology

waarom
"Betrokken medewerkers herken je aan hun vitaliteit, zij bruisen
van energie. Ook zijn zij erg toegewijd, geen moeite is hen teveel
om goed werk af te leveren. Tot slot hebben zij geen enkele
moeite om zich lang te focussen want zij vertonen dan ook een
grote mate van absorptie. Deze drie eigenschappen van
engagement meten, is een goede manier om vinger aan de pols te
houden wat betreft het welzijn van je medewerkers."
-Liesbeth Vandenrijt, Partner & Managing Director bij Motmans &
Partners

VITALITEIT

hoe
Hoewist gaat
elke aspect van
het engagement
en...

Dit deelaspect wordt gekenmerkt door een hoge mate van mentale
energie. Een werknemer met een hoge score op vitaliteit beschikt over
een grote mentale veerkracht, voelt zich sterk en fit en zet door wanneer
het tegenzit (Schaufeli & Bakker, 2004).

TOEWIJDING
Dit deelaspect van engagement verwijst naar het enthousiasme, de
uitdaging, de trots en de voldoening die een werknemer ervaart bij
zijn/haar werk. Een hoge mate van toewijding betekent dat het werk als
zinvol en inspirerend ervaren wordt (Schaufeli & Bakker, 2004).

ABSORPTIE
Dit deelaspect verwijst naar het op een aangename manier opgaan in het
werk. Een medewerker die hoog scoort op absorptie raakt zo in
vervoering door zijn/haar job dat hij/zij de tijd uit het oog verliest wanneer
hij/zij aan het werk is (Schaufeli & Bakker, 2004).

hoe
de acht
determinanten
ervan na bij de
werknemers.

Versterk het engagement
binnen je organisatie.
Start met de vraag
Hoewist?
Meer info? Stuur een mail naar
motmans@motmansenpartners.be

