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Merk je ook dat in deze periode het soms moeilijk is om in verbinding te 

zijn met de medewerkers? En weet je eigenlijk wel écht hoe het met de 

medewerkers gaat? 

Gelukkige en vitale medewerkers bepalen het succes van jouw organisatie. 

Met de HumanCapitalMonitor® (HCM) krijg je inzicht in de werkbeleving 

van medewerkers en waar mogelijk een risico ontstaat op verminderde 

inzetbaarheid en productiviteitsverlies van medewerkers.

Dankzij dit laagdrempelig kwartaalonderzoek* van slechts 6 vragen houd je 

verbinding met medewerkers op afstand, weet je hoe het met je 

medewerkers gaat en kan je op tijd inspringen om verminderde 

inzetbaarheid en productiviteitsverlies te voorkomen.

Introductie 
HumanCapitalMonitor®

Varianten

*Voor het beste effect wordt aangeraden om de HCM elk kwartaal uit te zetten. 
Maandelijks, of per half jaar is wel mogelijk



Je kunt kiezen uit 3 varianten:

De 6 gevalideerde 
vragen die in deze versie 
worden gesteld geven 
de organisatie snel en 
overzichtelijk inzicht in 
de specifieke factoren 
die het werkvermogen 
en de duurzame 
inzetbaarheid van 
medewerkers bepalen.

Standaard Corona Maatwerk

Bij deze variant ligt de 
focus op zin in werk, 
uitvoering van werk, 
verbinding met collega’s, 
inspanning versus 
ontspanning, zorgen in 
de huidige situatie en 
informatievoorziening 
binnen jouw organisatie.

In deze versie bepalen 
jullie zelf welke vragen aan 
jullie medewerkers 
worden gesteld.
Zo kan je precies 
inzoomen op wat er nu 
speelt in de organisatie 
zodat er gerichte acties op 
in gezet kunnen worden.

DashboardsVorige

Klik voor meer info Klik voor meer info Klik voor meer info



• Als u aan uw werkvermogen in de beste periode van uw leven 10 punten 

geeft, hoeveel punten zou u dan aan uw werkvermogen op dit moment 

toekennen?

• Ik ben enthousiast over mijn baan.

• Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé.

• Kunt u aangeven hoeveel werk u tijdens uw laatste werkdag hebt 

gedaan in uw normale werktijd ten opzichte van een normale werkdag?

• Als ik 's morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan.

• Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent?

De antwoordmogelijkheden zijn bij alle vragen op een 0-10 schaal.

Corona 
variant

Vragen standaard variant*

Vorige

*Taal: Nederlands en Engels



• In welke mate bent u in staat om ten tijde van de situatie met het Covid-

19 virus de benodigde werkzaamheden uit te voeren?

• Als ik 's morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan.

• Ik ervaar een goede balans tussen inspanning en ontspanning.

• Ik maak me zorgen over de huidige situatie.

• Hoe tevreden bent u over de mate waarin u wordt geïnformeerd over de 

huidige strategie van uw organisatie?

• Ik heb het gevoel dat ik in verbinding ben met mijn collega’s.

De antwoordmogelijkheden zijn bij alle vragen op een 0-10 schaal.

Maatwerk

Vragen Corona variant*

Vorige

*Taal: Nederlands



• 6 vragen zelf te bepalen.

• Antwoordmogelijkheid in een 0-10 punt schaal.

• Op maat te maken adviesteksten in het persoonlijke dashboard.

Dashboards

Maatwerk variant

Vorige

*Taal: Nederlands



Persoonlijk dashboard

Vorige

1
2

3

Na het invullen krijgen de deelnemers direct hun eigen resultaat te zien in een persoonlijk dashboard. Het 

resultaat wordt op de 6 thema’s volgens het stoplichtmodel (score groen, oranje of rood) weergegeven.

Uitleg
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Organisatie 
dashboard

Uitleg persoonlijk dashboard
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2

De kleur van het icoon geeft aan of de score overeenkomstig is 
met dan wel  gunstiger of ongunstiger is dan de referentiewaarde.

Hier wordt een advies gegeven gekoppeld aan de uitslag van het 
onderzoek. Deze tekst kan op maat gemaakt worden per meting.

Via deze knop vult de deelnemer een contactformulier in. Deze gespreksfunctie is 
optioneel. De adviseur van Preventned neemt vervolgens contact met de 
deelnemer op om een gesprek in te plannen. Het adviesgesprek duurt 15 à 20 
minuten en vindt telefonisch of via Microsoft Teams plaats. 
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AVG-proof inzicht in uw medewerkers via het 
organisatiedashboard

Vorige
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Investering

Uitleg organisatiedashboard
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De kleur van het icoon geeft aan of de gemiddelde groepsscore overeenkomstig is met dan 
wel ongunstiger of gunstiger is dan de referentiewaarde. De percentages onder de klok geven de 
verdeling weer van de medewerkers die in een van deze categorieën vallen. 

Hier wordt het totaal aantal uitgenodigde medewerkers weergegeven.

Hier wordt het totaal aantal medewerkers dat de vragenlijst heeft ingevuld, 
afgezet tegen het totaal aantal medewerkers dat is uitgenodigd voor het 
onderzoek.

3

Hier wordt het kwartaal aangegeven waarin het onderzoek heeft 
plaatsgevonden.4
Het HumanCapitalMonitor® indexcijfer is de gemiddelde score over de 6 vragen. 
Dit cijfer wordt automatisch berekend vanaf 40% deelname.5

De benchmark indexcijfers zijn gebaseerd op de onderzoeken die Preventned bij andere 
organisaties heeft uitgevoerd. Deze benchmarks zijn alleen beschikbaar in de standaard 
variant. 

6

Vorige



De bovenstaande bedragen zijn per medewerker per jaar.
De prijzen zijn inclusief  verzending van de uitnodigingen per mail en een resultatenbespreking van 30 
minuten per meting.  Mochten minder dan 32 medewerkers per meting deelnemen aan het onderzoek dan 
geldt het minimumtarief. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Aan de slagVorige

Investering per medewerker per jaar

# deelnemers 2 x per jaar 4 x per jaar 12 x per jaar
32-60 €13,50 €23,50 €39,50

61-100 €12,50 €20,50 €36,50

101-200 €10,75 €16,75 €31,50

201-400 €9,25 €14,50 €27,00

400 + €8,00 €12,50 €23,50

Minimumtarief €425,- €750,00 €1250,00

Extra optie Kosten per uitgevoerd gesprek

Individueel coachgesprek 
telefonisch of via Microsoft Teams

€ 135



Aan de slag

Wil je ook voor jouw organisatie de HCM inzetten?

Stap 1:  Laat het Preventned weten, dan krijg je een offerte op basis van de gewenste frequentie 
en het aantal deelnemers

Stap 2: Na akkoord op de offerte  kan via het aanmeldformulier van Preventned de mailadressen 
aangeleverd worden. Preventned zal de uitnodigingen per meting via e-mail versturen. (interne 
communicatie over het project is wel noodzakelijk voor het benodigde draagvlak.)

Stap 3:  Je medewerkers vullen de HCM in.

Vanaf 10 respondenten stelt Preventned de link naar het organisatiedashboard beschikbaar. 
Vanaf dat moment heb je toegang tot de actuele respons en de resultaten van de betreffende 
meting. Na de looptijd van het onderzoek (gemiddeld 2 à 3 weken) neemt Preventned contact 
met je op om de resultaten door te nemen (ongeveer 30 minuten).

Stap 4:  Ga aan de slag met de uitkomsten en adviezen van Preventned

Vorige

Klik om gelijk een offerte aan te vragen

https://www.preventned.nl/offerte-hcm/

