
Doe de op je plek-check van Match Personeelsdiensten.

Hoe functioneren uw
medewerkers het beste?



Maar hoe bereik je dat?
Medewerkers zullen in veel gevallen niet 
vertellen waar zij tegenaan lopen op de 
werkvloer. Men vindt dit vaak lastig, vooral 
richting de direct leidinggevende. Match 
Personeelsdiensten heeft speciaal hiervoor 
de `op je plek check` ontwikkeld. Een tool 
waarmee medewerkers op maat gemaakte 
en gerichte vragen worden gesteld tijdens 
een één-op-één interview. Hiermee kan 
niet alleen worden bepaald hoe het met 
de tevredenheid gesteld staat, maar zal 
ook duidelijk worden waar verbeteringen 
gewenst zijn. Niet alleen voor de 
medewerker maar ook voor uw organisatie.   

De op je plek check

Wij checken onder andere:
• Of uw medewerkers op de juiste plek zitten
• Of ze genoeg voldoening halen uit hun baan
• Of uw medewerkers trouw zijn aan het bedrijf
• Of ze meer ambities hebben
• Of er behoefte is aan verandering
•  Zijn er functionele verbeteringen in uw
 organisatie mogelijk

Na deze check zal er een rapport worden opgemaakt
waarin de resultaten zijn verwerkt. 
Uiteraard  zullen deze ook worden besproken.

Meer weten? Wij komen graag bij u langs!
Bel ons gerust 0591 641581 of e-mail naar
info@matchpd.nl voor een afspraak.
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“ Hoe zorgen wij ervoor dat onze
 medewerkers tevreden zijn?”

“ Ook benieuwd naar
 de tevredenheid van 
 uw medewerkers?
  - Doe dan de ‘op je plek check’! -

Een onafhankelijk onderzoek
Match Personeelsdiensten is een 
onafhankelijke partij gespecialiseerd
in tevredenheidsonderzoeken. De unieke 
aanpak en no nonsens benadering zorgen 
voor open gesprekken met voldoende
input. Met deze input geven wij u advies, 
maar hiermee kunt u zelf ook aan de slag.

Op je
plek
check

Iedereen wil graag tevreden medewerkers. De meest gelukkige medewerkers bereiken 
sneller hun doelen, hebben een betere interactie met collega´s, zijn creatiever én blijken 
minder te verzuimen. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. 


