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ISAT©, Where 
SucceSSful  
buSIneSS And hAppy  
employeeS meeT!



een
InnoVATIeVe

e-Tool

“Wij zien ISAT© als de inkomhal of het 
startloket naar oplossingen die al voor-
handen zijn. De werknemer hoeft de vra-
gen maar te beantwoorden en hij wordt 
als in een stroomdiagram naar de oplos-
singen geleid die hem kunnen helpen.”

Koen Van Gestel,  
Diensthoofd Preventie & Milieu,  
Procter & Gamble Brussels Innovation Center

Het effect van ISAT© op 
het veranderingsgedrag 
van de werknemer  
is wetenschappelijk  
aangetoond!

WAT IS ISAT©?
ISAT© staat voor Interactieve Self-Assess-
ment Tool. Het is een online tool voor uw 
werknemers rond motivatie, tevreden-
heid en welzijn op het werk.

ISAT©  biedt uw medewerkers individuele 
feedback over hun motivatie, tevreden-
heid en welzijn op het werk. Met ISAT© 
krijgen zij onder meer zicht op hun en-
thousiasme en betrokkenheid bij het werk, 
hun performantie, hun tevredenheid met 
het werk, hun eventuele stressklachten, en 
dit steeds in vergelijking met een relevante 
referentiegroep. Naast deze feedback over 
hun persoonlijke situatie, biedt ISAT© uw 
medewerkers ook praktische tips en nut-
tige adviezen over hoe ze hun eigen situ-
atie nog kunnen versterken en over hoe zij 
bepaalde knelpunten kunnen aanpakken. 
Dit advies is steeds een advies op maat 
van de individuele werknemer en kan 
aangevuld worden met het advies en aan-
bod van de werkgever.

Aan de werkgevers biedt ISAT©  groeps-
resultaten over de motivatie, de tevreden-
heid en het welzijn van hun medewerkers 
en hun tevredenheid over de werksituatie, 
en dit zowel op organisatieniveau als op 
niveau van de afdelingen of teams. Op ba-
sis hiervan kan u als werkgever gerichte 
acties ondernemen.

ISAT© is ontwikkeld door ISW Limits. ISW 
Limits is een spin-offbedrijf van de Katho-
lieke Universiteit Leuven en biedt innova-
tieve tools en diensten aan bedrijven en 
organisaties ter ondersteuning van hun 
werknemers.



Voor de IndIVIduele
een InSTrumenT

Werknemer
hoe WerkT ISAT©?
De ISAT© van ISW Limits is opgebouwd uit 
verschillende tests. Aan de hand van een 
aantal vragenlijsten komt de individuele 
werknemer te weten hoe het gesteld is met 
zijn niveau van welzijn op het werk (met 
inbegrip van stress, motivatie, ongewenst 
gedrag op het werk en burn-out), krijgt hij 
een beeld over zijn werksituatie (zijn taak, 

het team waarbinnen hij werkt, zijn organi-
satie, enzovoort) en krijgt hij inzicht in hoe 
hij omgaat met stressvolle situaties of met 
problemen. 

Na het invullen van elke test krijgt de werk-
nemer grafische feedback over zijn per-
soonlijke resultaten, nuttige informatie en 
tips. Voor elk van de problemen die hij er-
vaart op het werk, krijgt hij bovendien een 
advies op maat.

De werknemer kan de tool volledig ano-
niem invullen. 

De vragenlijsten invullen duurt ongeveer 
15 minuten. De adviezen lezen kan wat 
langer duren, afhankelijk van de resultaten 
en de interesse van de werknemer. 

Alle tests, adviezen en informatieve teksten 
zijn gebaseerd op het wetenschappelijk 
gevalideerde model van lSW Limits inzake 
welzijn op het werk.



Welke reSulTATen kAn 
u AlS WerkGeVer Ver-
WAchTen? 
De werkgever krijgt een grafisch onder-
zoeksrapport met de resultaten van de 
analyses uitgevoerd op de gegevens die 
met ISAT© werden verzameld. Deze re-
sultaten worden vergeleken met een re-
levante referentiegroep, zodat u zich als 
werkgever kan positioneren ten opzichte 
van andere werkgevers.

Dit rapport geeft u een duidelijk inzicht in 
het niveau van welzijn, motivatie en te-
vredenheid van uw werknemers en in de 
mogelijke risicofactoren in hun werksitu-
atie. Het vormt een werkinstrument dat 
als basis kan dienen voor verdere acties ter 
bevordering van het welzijn van uw werk-
nemers.

Het rapport is helder opgesteld aan de 
hand van duidelijke grafieken, waaronder 
benchmarkgrafieken, frequentiegrafieken, 
sterkte-zwakteanalyses, impactanalyses 
en doelgroepenanalyses.

De analyses worden doorgaans uitgevoerd 
op niveau van de hele organisatie, maar 
kunnen desgewenst ook toegespitst wor-
den op een welbepaalde divisie, een afde-
ling of team, of op specifieke subgroepen 
(naar leeftijd, functie, …), bijvoorbeeld om 
aan een acute vraag te beantwoorden.

Voor de
een InSTrumenT

WerkGeVer



uW Tool nAAr een
GeïnTeGreerd

VerSTerk uW WelZIJnS- 
beleId meT ISAT©!
Met ISAT© bieden wij u een uniek instru-
ment dat u op weg helpt naar een geïnte-
greerd welzijnsbeleid in uw organisatie!

een WeGWIJZer Voor  
uW WerknemerS
ISAT© is naast een feedbackinstrument 
voor uw werknemers en een opvolginstru-
ment voor u als werkgever, ook een kap-
stok waaraan u uw hele welzijnsbeleid kan 
ophangen. Alle initiatieven rond welzijn die 
reeds bestaan in uw organisatie, kunnen ge-
integreerd worden in ISAT©. Op die manier 
vormt ISAT© een wegwijzer voor uw werk-
nemers naar reeds bestaande welzijnspro-
gramma’s in uw organisatie en naar de juiste 
contactpersonen binnen of buiten uw orga-
nisatie bij wie ze terechtkunnen met speci-
fieke vragen. 

complemenTAIr AAn fAce-To-
fAce onderSTeunInG
Met ISAT© kunnen uw werknemers – indien 
ze dit wensen - een rapport met hun resul-
taten delen met andere personen in uw or-
ganisatie, bijvoorbeeld met hun directe lei-
dinggevende, de interne preventieadviseur, 
een vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts, … 
Ze kunnen ook een gesprek aanvragen met 
een van die personen. Met ISAT© geeft u uw 
werknemers de kans om hun probleem aan 
te kaarten of om hulp te vragen indien no-

dig. Tegelijkertijd biedt ISAT© u als werkge-

WelZIJnSbeleId
ver ook de mogelijkheid om sneller op de bal 
te spelen en uw werknemers een betere en 
gerichte follow-up aan te bieden.

op mAAT VAn uW orGAnISATIe
ISAT© is gemakkelijk op maat van uw organi-
satie te maken:

  Wenst u de ‘look & feel’ van ISAT© te 
veranderen?

   Wenst u de adviezen in ISAT© uit te 
breiden met specifiek advies op maat 
en met doorverwijzingen naar pro-
gramma’s, diensten en contactperso-
nen binnen uw organisatie?

  Wenst u ISAT© uit te breiden met an-
dere tests of vragenlijsten?

  Wenst u ISAT© aan te bieden in meer-
dere talen?

 
HET IS ALLEMAAL MOGELIJK !

profeSSIonele beGeleIdInG 
door ISW lImITS!
Het team van ISW Limits heeft ruime er-
varing in het implementeren van ISAT© in 
organisaties en staat u bij en adviseert u 
in alle fasen van uw ISAT©-project: bij de 
voorbereiding, de technische implementa-
tie, de sensibilisering van uw medewerkers, 
de lancering van ISAT© in uw organisatie, de 
opvolging van het gebruik van uw ISAT©, de 
opmaak van de rapporten met de groeps-
resultaten, tot en met de opmaak en imple-
mentatie van uw actieplan. 



©
 C

op
yr

ig
ht

 IS
AT

 R
ev

is
ed

 2
01

0 
IS

W
 L

im
its

 n
v.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. (

ba
se

d 
on

 IS
AT

 2
00

6)

www.iswlimits.be

ISAT© is 
Innovatief,  
Flexibel,  

Betrouwbaar, 
Multifunctioneel en 
Wetenschappelijk 

onderbouwd

Nieuwe e-tool 
voor uw 

werknemers

WenST u Meer  
InForMATIe?
Contacteer ons:

ISW Limits
Diestsesteenweg 52 bus 0201
B – 3010 Leuven
België
T: +32 (0)16/20.85.96
F: +32 (0)16/20.86.60
info@iswlimits.be

 

ISAT©, 
Where SucceSSful  
buSIneSS And hAppy  

employeeS meeT!


