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Zelfs in sectoren en teams waar thuiswerken goed mogelijk is, ligt er een grote  
uitdaging. Productief blijven en efficiënt samenwerken op afstand vraagt immers 
niet alleen om de juiste (ICT) faciliteiten en systemen. 

Als iedereen thuis zit, hoe hou je dan als werkgever/manager voldoende inzicht in de 
wensen van teams en voortgang van processen? Hoe blijf je met elkaar in verbinding 
en op de hoogte van hoe iedereen ‘in the game’ zit? 



CURRENT
R e a d  b e t w e e n  t h e  l i n e sEen management solution die u inzicht geeft in
de wensen van een op afstand werkende organisatie
en u in staat stelt tijdig bij te sturen waar dit nodig is.

KeenCorp & Buro Rietveld introduceren
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binnen de organisatie visueel maken. 

We analyseren deze data op basis van  
informatie over ontwikkelingen binnen de 
organisatie. We geven zo betekenis aan 
pieken en dalen in de spanningscurve.

Door continue monitoring van de spanningen 
binnen de organisatie en diverse teams/ 
afdelingen, bepalen we de engagement- 
risico’s. Hierop ondernemen we direct actie. 
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Read between lines - uitgelegd

Why? How? What?

•  Unbiased en unobtrusive 
•  Privacy en security 

(GDPR-compliant)
• Real-time

• AI/Deep learning
•  Meet spanning/ 

persoonlijke betrokkenheid

•  Management control 
system op afstand

•  Predictive analytics
• Herken situaties sneller



Betrokkenheid
hoog

Spanning
hoog

Flow/
burn out

Politiek/ontwijkend
gedrag

Oplossings- 
gerichtheid

Lethargie

Spanning
laag

Betrokkenheid
laag



Case: Engagement

Directie

Management

Bron: VWE Automotive 2018
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C-Suite Zorg:  Executive management KCI overtreft gewoonlijk het gemiddelde KCI van het bedrijf. VWE’s executive 
management’s KCI daalde onder het gemiddelde. De CEO stelde een onderzoek in. Zo kwam hij 
erachter dat topmanagers zeiden te geloven in de strategie, maar dat eigenlijk niet deden.

Actie:  Het bedrijf initieerde een engagement programma, om de leiderschapsvisie en de zorgen 
gelijk te trekken. 

Resultaat: Het programma had een positief effect: het KCI groeide met 17%.
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C-Suite Zorg:  Executive management KCI overtreft gewoonlijk het gemiddelde KCI van het bedrijf. VWE’s executive 
management’s KCI daalde onder het gemiddelde. De CEO stelde een onderzoek in. Zo kwam hij 
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Management

Groei van 17%
door betere 
communicatie,
vroege risico
detectie
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Case: Engagement (Impact van COVID-19 op de Current Index van VWE )

Bron: VWE Automotive

Significante impact op de Current Index 
van de 20-29 en 30-39 leeftijd clusters.
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Maart 2020 laat een diepterecord zien (over 2 jaar)  
in VWE’s Current Index meting. 
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Een samenwerking van

CURRENT
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VRAAG ANTWOORD

Privacy
• Voldoet aan GDPR

• Privacy-by-Design© data capture proces

Geheimhouding
• We verwerken alleen interne mail

• Geen verplichtingen

Communicatie 
met werknemers

• Vooraf volledige transparantie naar werknemers

• Platform gebaseerd op toestemming. Mogelijkheid er tussentijds uit te stappen. 

IT installatie
• Cloud, op de locatie of hybride vorm

• Microsoft Office 365: 3-click oefening

Gevoel vs. 
Betrokkenheid

KeenCorp identificeert afwijkende patronen die veranderingen laten zien in 
spanning en persoonlijke betrokkenheid. Hierin zijn we anders dan “word 
count” software

Beschikbare talen 37 talen, testen begint standaard in het Engels

Benchmarks Verkrijgbaar voor demografische groepen als geslacht, management niveau, etc.



www.buro-rietveld.nl/current

http://www.buro-rietveld.nl/current

