
Iedereen doet ertoe. Juist op het werk.

Betrokken medewerkers zijn de beste ambassadeurs voor je bedrijf. Naar 
je leveranciers, naar je klantenen naar je toekomstige werknemers.

Jij bepaalt als directeur, ondernemer of leidinggevende grotendeels hoe je 
medewerkers zich op het werk voelen. Hoe ze over het bedrijf praten op 
verjaardagen. Met hoeveel enthousiasme ze op maandag aan het werk 
gaan. De invloed die je daardoor op het dagelijks leven van je medewerk-
ers hebt is groot. Daar wil je graag aandacht aan besteden. Ik help je om 
het bedrijf neer te ze�en zoals jij dat voor ogen hebt.

Iedereen doet ertoe. Juist op de werkvloer. Ik 
help jouw bedrijf om mensen helemaal tot 
hun recht te laten komen op de werkvloer. Als 
jij goed voor je werknemers zorgt, zorgen zij 
goed voor jouw onderneming. Zij worden daar 
blije, crea�eve en produc�eve mensen van. 

Wie zich gewaardeerd voelt op het werk, is bovendien 
vaak een betere echtgenote, ouder of buurtbewoner. En 
die omgeving is weer van invloed op hoe jouw mensen 
elke dag op hun werk verschijnen. Omdat jouw bedrijf 
een posi�ef onderdeel is van hun leven. En zij een posi-
�ef onderdeel van jouw bedrijf. 
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Maak een afspraak

Iedereen doet ertoe

Waardering

Met een Cup-a-soup-carrousel en een tafelvoetbaltafel 
ben je er niet. Ook twee beoordelingsgesprekken per 
jaar leiden niet tot meer mo�va�e of betrokkenheid. 
Betrokkenheid van je medewerkers ontstaat door hoe zij 
dagelijks bij het werk betrokken worden.

Betrokken werkenemers

Jouw bedrijf draait (en straalt) als nooit tevoren.
En ik ga je daarbij helpen.

• Door besluitvormingsprocessen te ontwerpen waarbij werknemers van begin af aan betrokken zijn.

• Door een (digitale) community voor je gehele bedrijf te bouwen: volledig toegespitst op de medewerkers.

• Door je leidinggevenden goed te coachen om die medewerkersbetrokkenheid waar te maken.

• Door je medewerkers op te leiden tot goede ambassadeurs.

• Maak van je medewerkers ondernemers in hun eigen rol binnen je bedrijf.

• Investeer in het analyseren en activeren van je bedrijfscultuur.

• Wees helder en transparant over je doelen, prestaties en waarden.

Het resultaat

Thema’s

Medewerkers die jouw bedrijf in hun hart
dragen, zorgen goed voor jouw bedrijf

• Ze lossen zelf problemen in de organisa�e op;
• in lijn met jouw strategie.

• Ze geven graag dat beetje extra als dat nodig is.

• Ze zijn minder vaak ziek.

• Ze zorgen voor een posi�eve en veilige sfeer.

• Ze blijven langer werkzaam in de organisa�e.

• Ze zijn crea�ef en innova�ef.

“Customers will never love a
company until the

employees love it first.’
(Simon Sinek - Leaders eat last)

“Als CEO doe je er verstandig
aan je mensen te zien

als vrijwilligers.’
(Anne Mulcahy, CEO van XEROX)

“Wherever you work, your job as a 
manager is to make your people 

be the best they can be.’

(Anne Mulcahy, CEO van XEROX)

“92% of employees will
work harder if they know

the company goals’
(BetterWorks, Employee Sentiment)

“Ik ben er trots op dat ik mensen heb laten 
opbloeien door hen een actieve deelnemer in 

de organisatie te maken.’
(Kiki Bakker)

“Highly engaged employees
are responsible for 80%

of customer satisfaction.’
(The Macleod report, 2009)

Neem contact op

Nieuwsbrief
Naam

voorbeeld@mail.com

Schrijf je in

Kikibakker
info@kikibakker.nl

06-23456789

Facebook
Twi�er
Instagram

“64% van de werknemers vertrekt 
omdat ze niet gewaardeerd 

werden door hun werkgever.’
(Mike Robbins, TEDtalk Appreciation)

“Pick an area where your
people are frustrated,

and let them fix it’
(Laszlo Bock - Work Rules!)

Benader je personeel eens als vrijwilligers. Die uit over-
tuiging ervoor kiezen om een bijdrage te leveren. Met 
een flinke dosis gedrevenheid. Met de juiste informa�e, 
duidelijke doelen en vrijheid kun je bij je eigen mensen 
het vuur aanwakkeren om nog meer uit zichzelf en het 
be-drijf te halen. 

Betrokken werknemers

Ik ben Kiki Bakker en ik heb het gedrag van duizenden 
mensen veranderd en hun inzet voor diverse organisa-
�es vergroot. Dat deed ik voor, bijvoorbeeld, de VVD en 
andere Europese poli�eke par�jen, maar ook voor con-
sultancybureaus en bedrijven. Van huis uit ben ik jurist 
en bedrijfskundige, en ik heb een opleiding tot vertrou-
wenspersoon gevolgd. 

Wie ben ik?

Mijn uitgangspunten zijn de vrijheid hebben om zelf je 
werk in te richten, fouten te mogen maken en doen wat 
je leuk vindt. Vanuit deze uitgangspunten heb ik mensen 
gemo�veerd om meer te bereiken voor zichzelf en de 
organisa�e. Door mensen te erkennen, creëer je een 
veilige en s�mulerende situa�e waarin zij boven zichzelf 
uits�jgen. Je staat versteld welk verschil je kunt maken 
vertrouwen te geven. 

Mijn werkwijze

Oh ja, ik schrijf ook nog:
Je kunt van alles van mijn hand lezen via:

h�p://vance.nl/author/kiki/
(over employee engagement)

h�p://clubvanrelaxtemoeders.nl/die-andere-moeders/
(over ondernemerschap en moeder zijn)

www.twi�er.com/kortschrijvers
(korte verhalen in 140 tekens)


