EMPLOYEE
ENGAGEMENT

MANIFEST
We hebben

EEN ZEER URGENTE
BOODSCHAP

WERELD

voor de wereld

RICHARD MALONEY
Oprichter
Het uitgangspunt van Engage & Grow Global
is de overtuiging dat elke organisatie zal
profiteren van zeer betrokken medewerkers.
Ons doel is om een wereldwijd betrokken
personeelsbestand te creëren. We doen dit
op werkplekken over de hele wereld, één
werknemer tegelijk.
Vandaag kondig ik met trots het "Employee
Engagement Manifest" aan, waarin we het
belang van medewerkersbetrokkenheid aan de
wereld verklaren.

Samen met onze honderden gecertificeerde coaches in 35
landen leiden we een inclusieve en mensgerichte beweging
die internationaal een groot verschil maakt voor werkplekken.
Onze impact wordt gemeten en zo kunnen we duidelijk
aantonen dat organisaties die in onze aanpak investeren, hun
werknemers een optimale werkomgeving en een verbeterde
cultuur bieden om zich meer verbonden te voelen.
We zullen met onze klanten blijven samenwerken om inzicht
te bieden in het verschil dat we maken, de lessen uit deze
buitengewone tijden te delen en het toegenomen belang van
'Employee Engagement' te benadrukken.
Als een direct gevolg van de toenemende betrokkenheid
van medewerkers binnen een organisatie, zijn de resultaten
onder meer: een betere en gezondere organisatie, verbeterde
teamprestaties, hogere verkoopvolumes en hogere winsten,
hogere productiviteit en loyaliteit van medewerkers, en
aanzienlijke verbeteringen in kwaliteit en klantenservice. Lees
dit manifest door en ontdek de transformerende kracht die
onze coaches bieden door de facilitering van onze Engage &
Grow-programma's.

Bij Engage & Grow ervaart ons team een ander bewustzijn.
Hoewel we oplossingen bieden om de kwaliteit van het
werkende leven te verbeteren, leveren diezelfde oplossingen
resultaten op die ook het algemeen welzijn van mensen
vergroten.

IŞIK SERİFSOY
CEO
Als niet vandaag, wanneer dan wel?
We maken een grote transformatie door. Het
virus, dat niet genoemd mag worden, testte ons
met de waarde van het leven, en dat blijft het
doen. Tegenwoordig is ‘leven’ het middelpunt
van de aandacht voor elk mens op aarde. De
wereldtransformatie gaat door.
Maar ondanks alles gaat het leven door.
Met één verschil…
Vandaag zijn we ons meer bewust dan gisteren.
Met dit bewustzijn kunnen we vooruitgaan
in ons bedrijf, ons privéleven en onze
toekomstplannen.

Onze Engage & Grow-oplossing leidt tot een betere kwaliteit
van het werk. Kwaliteit van werk verbetert de kwaliteit van
leven.
Er wordt een domino-effect gecreëerd omdat onze oplossing
niet alleen de eerste domino in beweging zet, maar ook de toon
bepaalt terwijl we de hele omgeving beïnvloeden. We starten
een geweldige beweging die alle delen van een organisatie en
het bedrijfsleven zal bereiken.
Hoge betrokkenheid verbetert zo veel van het welzijn van een
werknemer. Dit is transformationeel. We kunnen hun kwaliteit
van leven, gevoelens van verbondenheid en meer geluk
beïnvloeden. Levens transformeren.
Al het onderzoek toont dit aan.
Dit is een manifest.
Voor besluitvormers, leiders, managementteams en iedere
organisatie waarbij mensen betrokken zijn.
We nodigen je uit om dit manifest met de handtekeningen van
onze coaches over de hele wereld te lezen en vanuit die optiek
naar de betrokken mensen te kijken.
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WAARDERING
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De werknemer moet allereerst als persoon
worden gezien én gewaardeerd voordat hij als
werknemer wordt gewaardeerd. Dit is de eerste
en meest belangrijke stap die moet worden
gezet om de betrokkenheid van medewerkers te
vergroten.

WELZIJN
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De eerste en meest essentiële
voorwaarde om iemands
engagementmechanisme te activeren is
“welzijn”. Soms ervaart men misschien
dat zijn eigen persoonlijk welzijn bijzaak
is, maar een organisatie die een hoge
betrokkenheid van de medewerkers
nastreeft, zal het belang van welzijn
"te allen tijde voor iedereen" voor
ogen houden en de nodige stappen
ondernemen om het te verwezenlijken.

VERTROUWEN

Vertrouwen vormt de basis én aanjager
van medewerkersbetrokkenheid. Als een
organisatie gegrondvest is op een basis
van volledig vertrouwen, dan neemt de
betrokkenheid van medewerkers als
vanzelfsprekend en versneld toe. Laat dit
proces dan vanzelf ontstaan.
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LEIDERSCHAP
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Het tot stand brengen van betrokkenheid en
toewijding is alleen mogelijk door de emotionele
betrokkenheid en toewijding van eenieder. Als
medewerkers en leidinggevenden zelf een hoge
mate van betrokkenheid voelen, overdragen en
verspreiden, wordt dit een onderdeel van de
bedrijfscultuur.
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Profiteer te allen tijde van "transparante
en openhartige communicatie”. Goede
communicatie breekt muren af, voorkomt
vooroordelen en maakt een eind aan
misverstanden. Dit zorgt voor een gezonde
doorstroom en bouwt betrokkenheid.

COMMUNICATIE

6
INCLUSIVITEIT

Als u zich concentreert op de menselijke
kant, moet u zich eigen maken dat elk mens
anders is en die verschillen omarmen. Het
zijn juist deze verschillen en de bijzondere
individuen die een organisatie uniek maken.

Consistentie is cruciaal in een ieders leven. Als ons dagelijks
leven op zich al een verrassing is, verwacht men dat de
organisatie waar men deel van uitmaakt, op een consistente
manier opereert en afgestemd is op haar missie en visie. Dit
biedt rust en veiligheid.

CONSISTENTIE
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RECHTVAARDIGHEID
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Als het gaat om medewerkersbetrokkenheid is
rechtvaardigheid de aanvulling op het gevoel
van vertrouwen. Het vermogen om een team te
worden én als team te functioneren is misschien
wel honderd keer sneller ontwikkeld in eerlijke
organisatieomgeving.

9

CULTUUR

Wanneer werknemersbetrokkenheid
wordt beschouwd als de hoeksteen van de
integriteit van een organisatie, zult u zien
dat ook de harde bedrijfsresultaten zullen
veranderen. Voorwaarde is wel dat u prioriteit
geeft aan de mensen, niet aan de cijfers.
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