
ZIJN UW MEDEWERKERS 
BETROKKEN EN LOYAAL?

We bieden meerdere mogelijkheden:

• Medewerkersonderzoek (breed): aandacht voor veel 

thema’s zoals  autonomie in het werk, samenwerking, 

interne communicatie, werkomstandigheden, persoonlijke en 

professionele ontwikkeling, leiderschap, professionaliteit van de 

cultuur en nog veel meer.

• Compact Medewerkersonderzoek: met een korte vragenlijst 

goed zicht op tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van uw 

medewerkers.

• Themaonderzoek: onderzoek naar één specifiek thema zoals 

sociale veiligheid, inclusie en diversiteit, werkdruk of persoonlijke 

ontwikkeling.

• Pulse metingen: met enkele vragen die we medewerkers 

periodiek (bijv. eens per twee, drie of vier maanden) voorleggen de 

vinger aan de pols houden.
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WE GAAN GRAAG MET U 
OP ZOEK NAAR DE BIJ UW 
ORGANISATIES PASSENDE MIX: 
Wij zoeken graag met u naar de ‘onderzoeksmix’ 

die past bij uw organisatie: 

• eens per drie jaar een breed onderzoek en 

in de tussenliggende jaren een compact 

onderzoek;

• eens per twee jaar een compact onderzoek 

met eens per vier maanden een pulse meting;

• eens per drie jaar een breed onderzoek 

en in de tussenliggende jaren een of twee 

themaonderzoeken;

• uitsluitend pulse metingen;

• of nog anders.

(OF NIET EN ORIËNTEREN 
ZIJ ZICH OP EEN ANDERE 

WERKGEVER?)



030 - 263 10 80 

info@duomarketresearch.nl  |  www.duomarketresearch.nl

Bezoekadres  Euclideslaan 60, 3584 BN Utrecht

Postadres  Postbus 681, 3500 AR Utrecht

ECHT AAN DE SLAG MET  
DE ONDERZOEKSRESULTATEN!
Te vaak belandt een waardevol onderzoeksrapport in de lade of krijgen de 

onderzoeksresultaten niet de aandacht die deze verdienen. Dat is zonde! 

Wij helpen u graag op weg met het zetten van vervolgstappen zoals:

• Interactieve presentaties voor de medewerkers: waarmee de onderzoeksresultaten 

echt gaan leven.

• Een-op-eengesprekken met managers/leidinggevenden: gezamenlijk de 

onderzoeksresultaten duiden en in kaart brengen van de gewenste verbeteracties.

• Workshops: samen met het team of met de afdeling komen tot concrete en haalbare 

verbeteracties.

PLAN EEN (VRIJBLIJVENDE)  
MEETING IN!
In een gesprek van een half uur komen we een heel 

eind. Wij krijgen goed zicht op uw vraag en u krijgt 

zicht op wat wij voor u kunnen betekenen. Uiteraard 

plannen we graag meer tijd in als u dat wilt. Ga naar  

duomarketresearch.nl/online-meeting  
en plan een meeting in.

VRAAG DIRECT  
EEN (VRIJBLIJVENDE) 
OFFERTE AAN
Ga naar 

duomarketresearch.nl/mto,  
kies het onderzoek dat u wilt laten 

uitvoeren en vraag direct een offerte aan.

Nu geen  
onderzoek nodig?

BEWAAR DEZE KAART 

VOOR LATER!


