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Resultaten na deelname aan CiEP 2017 Bench*

Kan werkdruk beter hanteren 90% 86%

Heeft meer energie tijdens het werk 64% 70%

Ervaart een betere balans tussen werk/privé 58% 55%

Ervaart tijdwinst 83% 79%

Ervaart een betere balans tussen korte en lange termijn 85% 79%

Past Doe Het Nu! toe om bewuster te kiezen 96% 91%

Neemt sneller beslissingen 72% 76%

Neemt sneller gerichte acties 73% 81%

Heeft meer regie in het werk 94% 90%

Is duidelijker in de communicatie en afspraken met anderen 72% 73%

Komt afspraken en toezeggingen consequenter na 38% 54%

 

Heeft meer tijd voor kerntaken 78% 81%

Bereikt met meer gemak afgesproken resultaten 77% 69%

Heeft meer zicht op de werkvoorraad 96% 89%

Zorgt consequent voor een opgeruimde werkplek 61% 81%

Heeft meer inzicht in het eigen werkproces 94% 88%

Maakt afspraken met zichzelf beter zichtbaar in de agenda 94% 81%

Gaat effectiever om met onderbrekingen en ad hoc 76% 78%

Kan informatie sneller vinden 62% 69%

Houdt werk beter gescheiden van dingen die af zijn 78% 87%

Heeft meer doorstroming van werk en informatie 82% 76%

Verwerkt e-mail gemakkelijker 93% 90%

Ervaart meer zelfsturing 97% 94%

Heeft meer grip op niet-functionele werkgewoonte(n) 80% 81%

Rapporteert een betere samenwerking binnen het team 87% 80%

Rapporteert betere teamresultaten 93% 85%

Ervaart meer overdraagbaarheid en transparantie binnen team 66% 71%

Communiceert beter binnen het team 67% 68%
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Deelnemers aan CiEP vullen na afronding van het trainings-/coachingstraject een evaluatie in. 
Hierin geven zij aan op welke punten zij persoonlijk een verbetering ervaren. Hieronder zie je  
per resultaatsoort de gemiddelden over 2017. Voorbeeld: in 2017 rapporteerde 96% van de 
deelnemers meer zicht op de werkvoorraad te hebben gekregen. De gemiddelden uit 2017 zijn 
afgezet tegen de benchmark*: de gemiddelden over alle jaren t/m 2016.


