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Wij geloven dat goede werkgevers hun medewerkers trots maken. Trots op hun werk, hun 
organisatie, hun rol daarin en op de waarde die ze toevoegen. Sterke werkgeversmerken 
slagen erin de beste talenten in huis te halen én te behouden.

Met de EBC-scan meten we hoe trots en gemotiveerd de mensen in uw organisatie zijn. De 
resultaten van de scan geven inzicht in de kracht van de organisatiecultuur. Juist die sterke 
organisatiecultuur is belangrijk bij het neerzetten van een sterk employer brand.

Inzicht in de kracht van uw 
organisatie

Drijfverenmodel

VRIJHEID
De behoefte om je eigen 
toekomst vorm te geven

VERBINDING
De behoefte om ergens 
bij te horen en samen 
met je collega’s aan iets 
moois te bouwen

BETEKENIS
De behoefte om gezien te 
worden door je werk

ZEKERHEID
De behoefte aan zeker-
heid en duidelijkheid over 
je werk

Trots

extravert

introvert

ik wij

Wij geloven dat trots een allesbepalende factor is binnen werk. Vanuit deze visie hebben we 
onderstaand drijfverenmodel ontwikkeld, gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van de 
psycholoog Carl Jung. Trots wordt hierbij gevoed door een gevoel van vrijheid, verbinding, 
zekerheid en betekenis.
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VRIJHEID

VERBINDING

ZEKERHEID

BETEKENIS

Totaal: 114

Totaalscores drijfveren:

De score van uw organisatie:

27

28

2828

31

Hieronder ziet u de totaalscores op elk van de vier drijfveren. Elke drijfveer is 
gemeten aan de hand van 4 stellingen. Met een totaalscore van 114 punten is men 
overwegend trots op het werk en op de organisatie. Tegelijkertijd is er nog aan-
wijsbare ruimte om verder te ontwikkelen.

7,6

7,1

6,9
6,8

Vrijheid Verbinding Zekerheid Betekenis
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VRIJHEID

VERBINDING

ZEKERHEID

BETEKENIS



Duis ac tincidunt magna. Curabitur vitae augue eget sapien rhoncus convallis vitae 

at metus. Ut porttitor interdum nibh, ut gravida justo. Integer non magna sapien. 

Curabitur tempor elit in turpis ultrices, at cursus elit rhoncus. Nam finibus urna 

id tempor interdum. Maecenas at turpis elit. Duis nisl eros, laoreet a convallis nec, 

mollis eu tortor. Phasellus justo sapien, sollicitudin non venenatis non, scelerisque 

facilisis augue.

Op mijn werk kan en mag ik mezelf zijn.

Ik kan mijn werk op mijn eigen manier inrichten.

Ik krijg voldoende ruimte en mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen.

Ik krijg de ruimte om fouten te maken in mijn werk.

Ik werk goed en collegiaal samen met mijn collega’s.

Mijn collega’s en ik delen dezelfde ambities voor de organisatie.

Ik voel me onderdeel van een hechte organisatie.

Onze organisatie heeft een herkenbare, aansprekende bedrijfscultuur.

Uw score:

25 VERBINDING
Uw score:

25 VERBINDING
Gemiddelde score:

7,1

VRIJHEID
Gemiddelde score: 

7,6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id dui auctor, tristique 

orci vitae, condimentum ex. Vivamus tempus, diam vel aliquet dictum, tortor sem 

pellentesque nisi, non pretium urna ligula eu sapien.
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8,1

7,0

6,9

6,5



Praesent at quam massa. Pellentesque nulla est, egestas sit amet lobortis ac, ultri-

cies eget erat. Vestibulum fringilla, nulla sit amet venenatis malesuada, nisi mauris 

malesuada nunc, nec feugiat turpis dolor non dolor. Vestibulum ante ipsum primis 

in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce facilisis id risus ac sa-

gittis. Donec ultricies dui vel eros malesuada viverra. Quisque nec mauris nec erat 

congue commodo.

ZEKERHEID
Uw sco-

re:
Uw score:

20
Gemiddelde score:

6,9

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id dui auctor, tristique 

orci vitae, condimentum ex. Vivamus tempus, diam vel aliquet dictum, tortor sem 

pellentesque nisi, non pretium urna ligula eu sapien.

Uw score:

25 BETEKENIS
Uw score:

25
Gemiddelde score:

6,8

Ik voel me gewaardeerd.

Ik heb vertrouwen in de leiding van de organisatie.

Ik ben zeker van mijn baan.

Ik weet waar onze organisatie naartoe gaat.

Mijn werk heeft maatschappelijk nut.

Mijn werk en dat van mijn collega’s staan in hoog aanzien

Onze organisatie heeft een positief imago.

Onze organisatie is bij veel mensen bekend.
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Samenvatting van de resultaten

Praesent at quam massa. Pellentesque nulla est, egestas sit amet lobortis ac, 

ultricies eget erat. Vestibulum fringilla, nulla sit amet venenatis malesuada, nisi 

mauris malesuada nunc, nec feugiat turpis dolor non dolor. 

 • Etiam nec metus ac urna vehicula commodo sit amet facilisis elit.

 • Sed ac turpis accumsan, posuere mi quis, consectetur purus.

 • Nullam aliquam sem sed nibh fringilla dictum.

 • Sed sit amet enim blandit lorem molestie rhoncus in tincidunt nibh.
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