
Het belang van houding en gedrag
Onderzoek heeft aangetoond dat de juiste houding en 
het juiste gedrag 50% van het succes van een sollicitatie 
bepalen. Werkgevers willen graag meewerken aan re-
integratie, maar daarbij wel ‘goede mensen’ aangeboden 
krijgen.

Werkgevers
MKB Goed Werknemerschap is een erkenning dat 
samen met MKB Nederland, dus met de werkgevers, is 
ontwikkeld. Iemand die beschikt over deze erkenning 
voldoet aan de eisen die MKB-werkgevers en ondernemers 
stellen aan houding en gedrag. De erkenning ‘Goed Werk-
nemer’ krijg je niet zomaar: 60% haalt het wel en 40% lukt 
het niet. Deze selectie maakt dat 85% van de werknemers 
mét erkenning bij de werkgever succesvol is en een dienst-
verband bereikt van langer dan zes maanden. Ook is bij een 
project in Emmen gebleken, dat 90% van de deelnemers 
mét erkenning na zeven weken een baan heeft gekregen.
 

Werkstap® en deelnemers
In Werkstap ontwikkelen deelnemers zich stap voor stap in 
hun kennis, kunde en daardoor in hun gedrag. Het behalen 
van de erkenning ‘Goed Werknemer’ en het ontwikkelen 
hiervan gebeurt volgens precies dezelfde principes. 
‘Goed Werknemerschap’ wordt getest op vijftien punten 
die allemaal te maken hebben met houding en gedrag. 
Daarbij komen naast motivatie ook leerhouding, arbeids-
vaardigheden en sociale vaardigheden aan de orde. Deze 
competenties en vaardigheden worden in Werkstap gem-
eten en ontwikkeld aan de hand van beoordelingscriteria en 
werkopdrachten met bijpassend didactisch materiaal, zoals 
leskaarten en kennistesten.

De erkenning ‘Goed Werknemer’ scoort 85% 
bij werkgevers!
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Deelnemers kunnen de erkenning ‘Goed Werknemer’ (MKBGW) via Werkstap® behalen. Dat biedt hun extra voordelen 
bij het solliciteren. De ervaringen zijn dat 90% van de werkzoekenden mét deze erkenning binnen zeven weken een baan 
vindt en dat 85% een dienstverband krijgt van langer dan zes maanden. Werkstap® biedt een prima meet- en ontwikkel-
methode om dit traject naar de erkenning ‘Goed Werknemer’ te bewandelen.

Werkstap®

Goed Werknemerschap!



Werkstap® en MKBGW
Werkstap en MKBGW streven ernaar om de ontwikkeling van competenties volgens de wensen en eisen van werkgevers 
te laten verlopen. Re-integratieprocessen zijn er immers op gericht; een vacature bij de werkgever succesvol te vervullen. 
In de praktijk is gebleken dat het bedrijfsleven de erkenning als een soort startkwalificatie beschouwt. 
Heeft een kandidaat de erkenning ‘Goed Werknemer’, dan kunt u hem of haar, als de competenties aansluiten, gerust 
naar een werkgever sturen. De kans op mislukking van het traject is sterk gedaald en bij evaluaties toont u eenvoudig aan 
dat u de kans op succes heeft geoptimaliseerd door een aantoonbaar gemotiveerde kandidaat te sturen. Via Werkstap 
kunt u uw mensen begeleiden bij het behalen van de erkenning ‘Goed Werknemer’.

Meer informatie of een presentatie op maat?

Neem contact op met uw partner of: 
info@werkstap.nl
www.werkstap.nl 
038 376 27 19

Alle partners van Werkstap® zijn gecertificeerd.

Succes bij werkgevers
Succes bij werknemers

Inspirerend
Eerder een baan

Unieke samenwerking Werkstap en MKBGW

Ron van Gent - directeur VNO Midden Nederland
“GW helpt ondernemers bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het inzetten van GW 
weten ondernemers beter wie ze in huis halen en of het de moeite waard is te investeren.”

Kim van Rijssen - deelnemer
“Door de erkenning van GW gingen mijn sollicitatiegesprekken ineens niet meer over mijn beperking, maar alleen nog 
over de functie.” Kim had binnen twee maanden een baan.

Arjan Ravensloot - directeur GEJA Werkprojecten
“Met GW heb ik veel minder uitval en tevredener klanten.”

Netty Posthumus - Gemeente Emmen
“90% van de deelnemers die de erkenning GW hebben behaald waren binnen twee maanden aan het werk en hadden 
tenminste voor een half jaar werk.”

Werkstap®

Goed Werknemerschap!


