
 

Flow maakt werk van morgen  

Checklist leidinggevenden 
Dialoogbijeenkomst 
 
 
 
 
Deze checklist ondersteunt de leidinggevende bij de dialoog met de eigen 
medewerkers naar aanleiding van de onderzoeksresultaten (Werkdruk/PSA Scan 
Woningcorporaties). 
 
 
Doel Dialoogbijeenkomst: 
1. Medewerkers voelen zich gehoord en gesteund. 
2. Er is een top 3 van verbeterpunten werkdruk tot stand gekomen. 
 
Mensen voelen zich optimaal gehoord en gesteund als zij de gelegenheid krijgen om 
rechtstreeks te reageren en vragen te stellen en zich zo veel mogelijk 
vertegenwoordigd voelen bij keuzes in de aanpak. 
 
Rol leidinggevende: 
• zorgen dat medewerkers zich gehoord voelen (namens de corporatie) 
• onderzoeksresultaten duiden 
• proces van verbeterpunten naar oplossingen begeleiden 
• plan van aanpak maken 
• voortgang uitvoering plan van aanpak bewaken. 
 
 
Nr 
 

Activiteit Opmerking 

 Voorbereiding 
 

 

1 Bekijk de onderzoeksresultaten 
van het team in het online 
medium TeamUp met de 
ontvangen inlogcode. 

https://report.skb.nl/login  

2 Check hoe informatie in TeamUp 
vindbaar is via de button ‘Bekijk 
introductie’. 

Inclusief korte instructievideo. 

3 Zoek de resultaten van het eigen 
team à pagina ‘Overzicht’. 

Voor teams waarvoor geen eigen 
resultaten beschikbaar zijn, kun je het 
best uitgaan van de resultaten op 
bovenliggend niveau & met de 
medewerkers vaststellen welke 
resultaten voor hen gelden. 

4 Kies bij ‘Vergelijk met’ voor 
woningcorporaties. 

• Groen = significant gunstige afwijking 
• Rood = significant ongunstige 

afwijking 
• Blauw = geen significante afwijking 
significant = kans op toeval kleiner dan 
10% 
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5 Stel eerst vast hoe het met de 
medewerkers gesteld is: zie tegels 
‘vitaliteit’ & ‘gevolgen van 
werkdruk en werkstress’. Klik 
door naar ‘Bekijk de scores’ en 
naar de verschillende 
onderwerpen hierbinnen. 

Lees per onderwerp: 
• Toelichting 
• Verdeling 
• Scores. 

6 Analyseer op dezelfde manier de 
oorzaken in de overige tegels. 

Resultaten binnen elk onderwerp op 
vraag-niveau geven vaak al inzicht in 
een mogelijke verbeterrichting. 

7 Kies in de lichtblauwe balk 
bovenaan voor ‘Samenhang’. Let 
vooral op grote bolletjes onder 
een eventuele ongunstige score 
bij Plezier / Energie / Herstel: als 
deze voorkomen bij een ongunstig 
scorende oorzaak, is dit een 
sterke aanwijzing voor een 
verbeterpunt.  

Hoe groter het bolletje, hoe groter de 
impact van de oorzaak (verticale as) op 
het vitaliteitsonderwerp (gevolg, 
horizontale as). 

8 Noteer voor op de Stemlijst van 
verbeterpunten in elk geval: 
ongunstig scorende oorzaken 
en/of onderliggende vragen bij 
oorzaken. 

De Stemlijst wordt later gebruikt in de 
dialoogbijeenkomst. 

9 Maak eventueel gebruik van het 
PowerPoint-format 
‘Dialoogbijeenkomsten – 
introductie aan leidinggevenden’ 
dat de projectleider wellicht heeft 
gebruikt ter voorbereiding van 
leidinggevenden op de 
dialoogbijeenkomsten. 

 

10 Zet eventueel conclusies over 
gevolgen en oorzaken alvast op 
een rijtje in deze sheets. 

 

 Dialoogbijeenkomst 
 

 

11 Bespreek de resultaten aan de 
hand van TeamUp met de 
medewerkers. 

Niet alleen focussen op negatieve 
resultaten; ook even stilstaan bij wat 
goed lijkt te gaan. 

12 Geef medewerkers gelegenheid 
om te reageren en vragen te 
stellen. 

Geef zo min mogelijk oordeel over 
aangereikte ideeën & meningen. 

13 Laat medewerkers even nadenken 
over de vraag: ‘In welke 
onderwerpen zou je het liefst 
verbetering zien?’ 

Zie ook de (eventueel voorbereide) 
Stemlijst. Laat deze aanvullen met 
bijvoorbeeld onderwerpen die niet in 
het onderzoek bevraagd zijn, maar wel 
een ongunstige invloed hebben op 
werkplezier / energie tijdens een 
werkdag / vermoeidheid na het werk. 

14 Laat alle medewerkers anoniem 
maximaal 5 turfjes (max 3 per 
onderwerp) verdelen over de 
onderwerpen op de Stemlijst.  
Anoniem: bijvoorbeeld door 1 
voor 1 achter een omgedraaide 

• Als deelnemers aangeven dat 
anoniem stemmen niet nodig is, is het 
raadzaam dit tóch te doen (die twee 
personen voor wie dit niet veilig voelt, 
durven dat niet te zeggen). 
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flapover langs te lopen, waar alle 
mogelijke knelpunten op staan. 
 

• Vraag mensen die te dicht bij de flap 
staan terwijl iemand stemt iets terug 
te stappen – doe dit zelf ook. 

• Houd als gespreksleider de eigen 
voorkeur voor jezelf. Je kunt wel als 
laatste meestemmen. 

15 De ± 3 onderwerpen met de 
meeste turfjes = verbeterpunten 
voor de komende periode. 

 

16 Voeg de gekozen verbeterpunten 
in TeamUp toe aan het plan van 
aanpak (met vinkje). 

 

17 Maak een plan van aanpak: wat + 
wie + wanneer. 

Dit kan in TeamUp. 

18 Regel de voortgangsbewaking Vaste bespreekmomenten. 
 


