OrganisatieVitaliteitsScan
Leg een gezonde basis
voor resultaatgericht vitaliteitsbeleid
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Van verzuim en verloop tot aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
Steeds meer bedrijven willen hiermee actief en preventief aan de slag. Maar waar
begin je? Wat zijn de energievreters in jouw organisatie en wat maakt je mensen echt
bevlogen? De OrganisatieVitaliteitsScan geeft de antwoorden.

OrganisatieVitaliteitsScan
Wat je nodig hebt is een heldere analyse van:
✔ de echte oorzaken van verzuim, verloop en
werkstress
✔ de energiebronnen die het welbevinden van
medewerkers verhogen
✔ de werkbeleving van je medewerkers en hun
mentale energie
De OrganisatieVitaliteitsScan geeft je precies
die analyse. Daarmee ga je gelijk aan de slag
om ervoor te zorgen dat jouw mensen lekkerder
kunnen werken. En dat draagt weer bij aan
minder ziekteverzuim, minder verloop, meer
innovatiekracht en tevredener klanten.

Wetenschappelijk
onderbouwd
Met onze OrganisatieVitaliteitsScan krijg je een
wetenschappelijk onderbouwd inzicht in wat
mensen drijft en motiveert in jouw organisatie
én wat de bronnen van stress zijn. Daarmee leg
je een gezonde basis voor een resultaatgericht
vitaliteitsbeleid.

Werkdruk of werkstress?
Werkdruk leidt pas tot werkstress als je
onvoldoende middelen hebt om met die
werkdruk om te gaan. Als de energiebronnen
ruim voorradig zijn, kan je veel werkdruk
aan. Richt je dus op het vergroten van
energiebronnen en bijt je niet stuk op
werkdruk!

Door de meting jaarlijks te herhalen kun je
overtuigende resultaten presenteren aan alle
stakeholders. Met de resultaten kun je als HR de
stap maken naar een datagedreven en evidencebased aanpak.

Voor wie
Leid je een kleiner bedrijf dat snel groeit en
weet je niet meer goed wat je mensen écht
bezighoudt? Onze scan geeft je snel inzicht in wat
jouw mensen motiveert én wat hen energie kost.
Zo kun je gericht aan de slag om de energie in je
bedrijf te behouden en te versterken.
Leid je een groter bedrijf met verschillende
afdelingen en signaleer je hardnekkig verloop en
verzuim? Met de scan meten we de werkbeleving
en analyseren we de bronnen van stress en
energie. Van hieruit ontwikkel je een datagedreven
vitaliteitsbeleid dat aansluit op de behoeften op
afdelings- en organisatieniveau.

RI&E, PMO en MTO in één
De OrganisatieVitaliteitsScan is een modern
alternatief voor een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) en PMO (preventief medisch
onderzoek) en je kunt het ook gebruiken voor het
onderdeel psychosociale arbeidsbelasting van een
Risico Inventarisatie (RI&E). Ideaal voor bedrijven die
hiermee voor het eerst aan de slag willen!

Achterhaal de oorzaken van
stress en verzuim met het
Job Demands – Resources model
Met onze OrganisatieVitaliteitsScan krijg je snel en nauwkeurig inzicht in wat stress
geeft en waar mensen energie van krijgen. De basis is het Job Demands – Resources
model. Een wetenschappelijk bewezen model ontwikkeld door Schaufeli en Bakker,
waarmee je structureel aan een gezondere, vitale organisatie werkt en voorkomt dat je
alleen aan symptoombestrijding doet.

Vragen & antwoorden

Wat krijg je

De OrganisatieVitaliteitsScan geeft antwoord op
veel vragen:

De OrganisatieVitaliteitsScan is een resultaatgerichte tool. Je kunt snel starten en binnen enkele
weken de resultaten presenteren. Dit krijg je:

✔ Sommige afdelingen gaan lekker, andere niet.
Hoe komt dat?
✔ Er is veel personeelsverloop. Hoe houd je de
achterdeur dicht?
✔ Je hebt een RI&E, PMO én een MTO. Kan dat
niet efficiënter?
✔ Je bedrijf groeit en groeit. Hoe blijf je als
directeur goed betrokken?
✔ Het nieuwe begeleidingsproces voor
ziekteverzuim levert weinig op. Wat nu?
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Online vragenlijst JDR-model
Webinar met uitleg en Q&A
Intern communicatieadvies
Individuele vitaliteitsrapporten
Analyse en benchmark uitkomsten
Rapportering aan MT en HR
MT werksessie prioriteiten en acties
Afrondend adviesrapport

Resultaat
✔ Dieperliggende oorzaken van verzuim, verloop en
werkstress helder in kaart
✔ Een datagedreven aanpak voor een vitalere
organisatie die beter presteert
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Neem contact op voor meer informatie:
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