
Banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. De digitale veranderingen zorgen voor 80% baanverlies. Arbeidsrelaties 
veranderen en de pensioengerechtigde leeftijd gaat omhoog. De vrouwenparticipatie neemt toe. Kortom, de veranderingen 

op de arbeidsmarkt volgen elkaar in razendsnel tempo op. Hoe zorg ik daarom dat mijn organisatie FIT blijft? De 
Organisatiescan van hét vitaalste bedrijf van Nederland maakt dat voor u inzichtelijk.

Organisatiescan

Wat is het doel van de organisatiescan?
Zorgen voor een gezonde organisatie. Want gezonde organisaties zijn financieel gezonde, wendbare organisaties. Wij geloven 
dat je daarvoor medewerkers nodig hebt die vitaal, vakkundig, gemotiveerd en in balans zijn. Zodat ze hun eigen ambities en 
die van de organisatie kunnen nastreven. Talent wordt maximaal benut, er is een hoge betrokkenheid, laag verzuim en weinig 
menselijke fouten. De werknemer heeft de regie (eigenaarschap) en de werkgever faciliteert. Een gezonde organisatie streeft 
er altijd naar om de beste werkgever te zijn. Een gezonde organisatie is OrganisatieFIT. 

Waar bestaat een organisatiescan uit?
   Een arbeidsmarktanalyse:
Wat zijn de trends binnen uw branche? Hoe ziet uw omgeving eruit? Tijd voor een analyse.  

   Een organisatiecheck:
Op basis van interviews met sleutelfunctionarissen maken we een analyse van uw organisatie. Waar staan jullie als organisatie? 
Zo kijken we bijvoorbeeld naar cultuur, leiderschap en talentontwikkeling. 

   Een medewerkersmonitor :
Hoe loopbaanFIT zijn uw medewerkers? Aan de hand van persoonlijke gesprekken kijken we hoe het staat met het 
werkvermogen van uw medewerkers. Bevlogen medewerkers zijn namelijk levenslustig, vinden het leuk om te werken 
en doen nét dat stapje extra. Ze zijn toegewijd aan de organisatie en maken optimaal gebruik van hun talenten.

Alle resultaten van deze 3 onderdelen bundelen we in een ontwikkelplan voor uw organisatie. Met duidelijke aanbevelingen 
en adviezen om te komen tot dat grote doel: een gezonde organisatie. Maar ook met het vervolg kunnen we u dan weer 
helpen. Denk aan leiderschapstrainingen, het opzetten van een bedrijfsontwikkelplan of coaching. Uiteraard passend bij uw 
ontwikkelplan.

Benieuwd naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op via 0341- 43 87 00 en vraag naar Willem Hulst of Ron Wolters.  

Het vitaalste bedrijf van Nederland!


