
  
  

Q U I C K S C A N  ' O R G A N I S A T I E  I N  B A L A N S '  
Heeft u moeite met het creëren van eigenaarschap en draagvlak rondom problemen binnen de organisatie of het team? 
Ervaart u problemen omtrent het teruglopen van omzet, productiviteit, mentaliteit of vitaliteit?  
Onderzoek wijst uit dat organisaties met vitale en bevlogen medewerkers 21% productiever en 22% meer winstgevend zijn. 
Klanten beoordelen vitale en bevlogen organisaties gemiddeld 10% beter dan niet-vitale organisaties. Vitale organisaties 
kennen 37% lager verzuim  en gemiddeld 45% lager verloop. Kortom: investeren in een vitale en bevlogen organisatie 
loont!  Dit vraagt echter wel om “vitaal leiderschap”. 
Wilt u bezig zijn met duurzame vitaliteit (van medewerker én organisatie) in plaats van korte termijn oplossingen, maar heeft 
u geen zin in lange (vaak dure) adviestrajecten? Dan is de Quickscan 'Organisatie in balans' wellicht iets voor u!   
  
Wat is de Quickscan? 
De Quickscan ‘Organisatie in Balans’ is een instrument in spelvorm dat ingezet wordt binnen teams en organisaties. 
Bijvoorbeeld bij problemen als: 'Het team werkt niet optimaal samen' of 'Het ziekteverzuim is te hoog' of 'De winst loopt 
terug'. De Quickscan is een unieke methodiek waarmee je de pijnpunten binnen een organisatie in no-time inzichtelijk kunt 
maken en deze kunt transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen.  
 

  
 
De Quickscan is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling 
of de organisatie in zijn geheel. Hierboven staat het balansmodel voor organisaties, dat de basis vormt voor deze Quickscan.  
 



 

Waarom de Quickscan? 
De vitaliteit van een organisatie start met de vitaliteit en bevlogenheid van haar medewerkers.  Vakbekwaamheid alleen is 
niet langer voldoende om goed te kunnen presteren. Gelukkige medewerkers die zowel fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel 
en spiritueel in balans zijn, presteren beter, zijn beter toegerust voor het uitoefenen van hun functie, zijn intrinsiek 
gemotiveerd, innovatiever, productiever en verzuimen beduidend minder dan hun minder vitale collega’s. 
Mijn visie is dat vitale, gelukkige en bevlogen medewerkers het kloppend hart vormen van elke organisatie.  En dat vitale 
teams bijdragen aan een vitale organisatie. Echter, een integrale aanpak is nodig om tot diepgaande en duurzame gedrags- 
en cultuurverandering te komen.  Dat betekent dat je ook op strategisch en tactisch niveau naar de organisatie als geheel 
moet willen kijken. 
Bijvoorbeeld:  vitale medewerkers die werken in een organisatie waar leiderschap en duidelijke doelstellingen ontbreken, 
waar slecht met elkaar wordt gecommuniceerd of waar men zich niet gewaardeerd voelt, kunnen hierdoor alsnog 
opbranden. 
 
Wat levert de Quickscan op? 

 - Bewustzijn van de 'vitaliteit' van de organisatie; 
 - Inzicht in de kernoorzaken van problemen binnen de organisatie; 
 - Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit; 
 - Duidelijkheid over hoe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden; 
 - Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen;  
 - Vijf-dimensionale integrale aanpak in een kort tijdsbestek (1 dagdeel). 

 
Werkwijze 
Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie (bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim of 
teruglopende resultaten). Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken zijn van dit 
probleem. Vervolgens krijgen de deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt. 
Tot slot heeft men helder voor ogen wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren. 
  
Doelgroep 
Voor iedere organisatie die duurzaam succesvol wil zijn. Zowel voor teams als medewerkers van een  
organisatie. Groepsgrootte: 10 tot 12 deelnemers. 
 
Investering 
De investering voor de Quickscan ligt tussen de € 500,- en € 995,- exclusief btw.  
 
Meer weten? 
Wilt u meer informatie over de Quickscan of bent u benieuwd wat ik als leefstijl- en vitaliteitscoach voor uw organisatie 
en/of personeel kan betekenen?  Afhankelijk van uw vraag en wensen stellen we een op maat gemaakt traject samen incl. 
bijbehorende tarieven. Neem gerust contact op om te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Mobiel: 06-13784635 of 
birgit@debehartiger.nl 
 
De Quickscan Organisatie in Balans™ is een uniek instrument ontwikkeld door MARK Academy en mag uitsluitend door MARK 
gecertificeerde Quickscan Trainers worden aangeboden in organisaties. 
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