
Goed geschud is een organisatieadviesbureau uit Utrecht, gespecialiseerd in strategische 
vraagstukken in het maatschappelijk domein. We zijn denkers én doeners die zorgen voor 
beweging. Dit doen we door organisaties in de zorg, onderwijs en overheden, dingen te laten zien 
die ze simpelweg uit het oog verloren waren óf nog niet eerder zagen. 

Om onze werkzaamheden beter uit te kunnen voeren, hebben we data nodig. Om zoveel mogelijk 
data te verzamelen, zijn we de samenwerking met Moodus aangegaan. Deze samenwerking 
bestaat voornamelijk uit het meten van studententevredenheid bij verschillende middelbare 
scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en universiteiten. 

We maken gebruik van diverse meetmethodes. Via fysieke zuilen op locatie worden studenten en 
docenten gevraagd hun ervaringen te delen. Er wordt er gevraagd om, via een scherm, verschillende 
vragen te beantwoorden waarmee de tevredenheid gemeten kan worden. 

“Moodus is flexibel, benaderbaar en denkt actief mee naar oplossingen voor vragen van ons of 
onze klanten”. - Frank Maas, Goed geschud

Minder fysiek onderwijs

Nu door de coronapandemie minder studenten op scholen en universiteiten aanwezig zijn, worden 
deze offline meetmethodes gecombineerd met online methodes. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van verschillende diensten en producten van Moodus. De eerder genoemde zuil is nog steeds 
in gebruik, maar studenten en medewerkers kunnen nu ook hun ervaringen delen via mailings, 
een link of via een QR-code. Zo kan het verzamelen van data en daarmee het doorvoeren van 
verbeteringen, ook nu doorgaan. 

“Het universele dashboard is gebruiksvriendelijk en maakt flexibele, kortcyclische verbeteringen 
mogelijk. - Frank Maas, Goed geschud”. 

Onze klanten hebben real-time data inzicht 

Ik vind het universele dashboard van Moodus een belangrijk onderdeel. Vaak is het, bij gebruik van 
verschillende meetmethodes, niet mogelijk om alle resultaten op een dashboard te laten zien. Bij 
Moodus is dat wél mogelijk. Zo hebben onze klanten real-time inzicht in de verzamelde data en 
kunnen zij snel en kortcyclisch aanpassingen doen in hun organisatie. 

Met Moodus en Goed geschud komt het beste van twee werelden samen. Wij kennen de 
onderwijswereld als onze broekzak. Door deze kennis te combineren met de innovatiekracht van 
Moodus ontstaat er veel moois. Door het inzetten van de Moodus-meetinstrumenten wordt onze 
impact van de interventie nog duidelijker.

“Een belangrijk onderdeel van onze samenwerking is de ontwikkeling van de producten, dat 
gebeurt in volledige samenspraak tussen ons en Moodus”. - Frank Maas, Goed geschud

Korte lijntjes

Tenslotte wil ik de persoonlijke benadering als belangrijk onderdeel van de samenwerking 
met Moodus benoemen.  Doordat er direct contact is tussen Goed geschud en Moodus is het 
eenvoudig om een snelle aanpassing door te voeren, of een gesprek te voeren over een bepaalde 
meetmethode. Daardoor is het mogelijk om snel te schakelen, waardoor wij onze klanten zo goed 
mogelijk kunnen bedienen. 
Bovendien is de productontwikkeling een belangrijke factor in onze samenwerking. De ontwikkeling 
van de Moodus-producten, gaat in directe samenspraak,waardoor het eindresultaat snel naar 
wens is.
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