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25 minuten voor…

• een korte terugblik op de Zelfscan Eigenaarschap

• Performance verbetering en Eigenaarschap

• Oefening: wat betekent de strategie van de organisatie voor mij?

• Vragen
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Zelfscan Eigenaarschap

• …
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Uitkomsten Zelfscan Eigenaarschap
7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9

Ik toon mij verantwoordelijk voor mijn eigen werk /

doelstellingen.

Ik heb een betrokken en gedreven houding ten aanzien

van mijn werk.

Ik kom gemaakte afspraken na.

Ik handel gedreven en doelgericht.

Ik pak werkzaamheden of taken proactief op.

Ik heb een actieve en constructieve houding in de

samenwerking.

Ik sta open voor feedback op mijn gedrag en resultaten.

Ik laat zaken niet slepen maar handel proactief.

Gemiddeld 

8,2
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Performance verbetering

…en Eigenaarschap

• Hoe kan ik Eigenaarschap tonen als niet duidelijk is wat ik kan doen om bij te dragen aan de 

resultaten van de afdeling / organisatie? 

• Ik weet best dat ik mij klantgericht moet gedragen als ik wil bijdragen aan een hogere NPS… 

maar wat is klantgericht in mijn functie precies? En heb ik wel dezelfde definitie als mijn 

collega’s?

• Als je weet wat de richting is van de organisatie, maak dan ook concreet wat je van mensen 

verwacht. 

• Wij helpen organisaties om de vertaling te maken van Business impact naar Performance.



V Model en Piramide
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Wat betekent de strategie voor mij?

• Welk gedrag dat ik nu laat zien in de praktijk, belemmert het bereiken van de strategie?

• Denk aan een collega die volgens jou écht een ambassadeur is voor de organisatie/de strategie 

Wat doet hij/zij anders dan jij? 

• Denk aan een kritieke situatie in je werk.

Met welk gedrag kun jij een positieve uitkomst beïnvloeden?
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Eigenaarschap in de praktijk

• Welk gedrag wil je ontwikkelen?

• Wat gaat dit opleveren voor de organisatie?

• Welke hulp heb ik hierbij nodig?



Over ons
ROI Institute Europe versnelt leren en verbetert resultaat door prestaties van mensen en 
organisaties te meten. 

Om het effect van leertrajecten op medewerkers, teams en organisaties in kaart te 
brengen gebruiken we de piramide van Leren en Presteren. In deze piramide zijn de 
niveaus van resultaatmeting van Donald Kirkpatrick te herkennen, aangevuld met de 
niveaus van Jack Phillips over Business Impact en ROI. 

Op ieder niveau stellen we een vraag die we met 
behulp van geavanceerde (online) meetinstrumenten kunnen beantwoorden. Daarmee 
sluiten we aan op de groeiende behoefte om de 
waarde van leren binnen organisaties aan te tonen. 
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Performance rapport

▪ Rapport met de resultaten individuele performance scan

▪ Geeft inzicht in de prestaties van de deelnemer, gekoppeld aan de strategie van de organisatie 

▪ Geeft input voor invulling van individuele ontwikkeldoelen
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Infographic

Geeft stakeholders inzicht in het rendement van 

het programma in de praktijk:

▪ De mate waarin deelnemers het gedrag 

daadwerkelijk toepassen in de praktijk (level 

3),

▪ de impact van de trainingen op de 

performance (concrete gedragsverandering 

in de praktijk)

▪ de meest en minst ontwikkelde 

competenties.

2 / 12Voorbeeld Infographic met resultaten op level 3
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