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Stressoren

EVIDENCE-BASED
VITALITEIT METEN
Stressoren zijn werkkenmerken die een bepaalde inspanning van de

werknemer vereisen, direct of indirect. Te langdurige of intense

stressoren kunnen leiden tot een negatieve werkbeleving en
uitputting. Onder het werkkenmerk ziet u de geschatte invloed
hiervan op werkbeleving.

Als coach en/of consultant op het gebied van vitaliteit en welzijn streef je bij
cliënten naar effectieve gedragsverandering. Dat snappen wij bij het NEV als
geen ander. Daarom bieden wij jou ter ondersteuning hiervan onze NEVCO
software aan. Met onze NEVCO software wordt het mogelijk om jouw coaching
en consultancy activiteiten wetenschappelijk te onderbouwen en écht
resultaatgericht in te zetten.
Onze NEVCO software biedt jou toegang tot een breed scala aan
wetenschappelijke metingen op het gebied van vitaliteit en welzijn, zowel in te
zetten op individueel als integraal op team- of organisatieniveau. Metingen die
een gedetailleerd beeld schetsen van waar jouw cliënt staat, wat hij/zij nodig
heeft en waar kansen liggen voor een effectief en duurzaam traject. Het maakt
jouw werk betrouwbaarder, kwalitatiever en zelfs efficiënter.

Meten & Analyseren

Het NEVCO platform
Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit biedt
een innovatief cloud platform waar integraal meten
en systemisch analyseren samen komen. De
software is volledig van de grond opgebouwd met
de wetenschap van vitaliteit in het achterhoofd en
kan zo helder onderscheid maken tussen
werkkenmerken, werkbelevingen en de gevolgen
hiervan. Dankzij slimme terugkoppelingen kun je
direct aan de slag met het resultaatgericht
oplossen van belemmeringen en het inzetten van
hulpbronnen voor vitaliteit en welzijn.

Meerwaarde
Met NEVCO maken wij het je gemakkelijk om laagdrempelige, betrouwbare metingen uit te voeren en op
basis van krachtige analyses resultaatgericht te investeren in vitaliteit. Hieronder staan enkele voordelen
van NEVCO:

Wetenschappelijk onderbouwde scans om de

Benchmarks en doelstellingen voor jouw

diepere oorzaken achter werkbeleving te

sector waar het individu, de afdeling of de

achterhalen.

organisatie zich aan kan meten en optrekken.

Evidence-based prioritering van de belangrijkste

Direct toegang tot unieke expertise van ons

uitdagingen en kansen op het gebied van

centrum en adviseurs die in elke stap van het

vitaliteit, verzuim en duurzame inzetbaarheid.

proces met je meedenken.

Vertaling van data naar bruikbare analyses en

Duurzame verhoging van vitaliteit,

praktische acties om resultaatgericht te

stressbestendigheid en welzijn, dankzij

investeren in het oplossen van stressoren en het

effectieve interventies op maat.

benutten van de belangrijkste kansen.
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Meten & Analyseren

Focus op jouw corebusiness!
Via

gepersonaliseerde

dashboards

worden

uitslagen

nauwkeurig weergegeven voor zowel cliënt als coach. Op
deze manier worden de belangrijkste uitdagingen en kansen
inzichtelijk en gemakkelijk bespreekbaar. Zo wordt jij als
coach in staat gesteld gericht en effectief te interveniëren en
uiteindelijk

die

duurzame

gedragsverandering

te

bewerkstelligen, waar je naar streeft.

Kies voor de volgende stap en maak je coaching praktijk
evidence-based en meetbaar. Met een rijk scala aan
metingen, binnen één online platform, kun jij je volledig
richten op de cliënt en de interventie zelf. Zo wordt jouw
werk datagedreven en wetenschappelijk onderbouwd en kun
jij je volledig focussen op jouw core-business.

Het beste uit de wetenschappen praktisch
gemaakt
Voor de meest duurzame resultaten in coaching en consultancy, is het nodig om metingen en coaching systemisch te
benaderen. En exact daar ligt onze expertise bij het NEV. Met het wetenschappelijke Job Demands-Resources Model is het
daarom nu mogelijk om één stap verder te gaan en ook de daadwerkelijke oorzaken te meten die schuilen achter belevingen
en gedragingen bij jouw client.

Werkkenmerken

Werkbeleving

Gedragsverandering

Meet de daadwerkelijke oorzaken

Met onze slimme analysetools kun je

Schakel preventief door je niet te

achter werkbelevingen en gedragingen

zien welke kenmerken invloed hebben

focussen op de resultaten, maar

door gedetaileerd in kaart te brengen

op welke beleving.

op

wat de werk-prive kenmerken zijn die

differentiatie maken tussen oorzaak

daadwerkelijke oorzaken om zo

je client beinvloeden.

en gevolg.

gedrag duurzaam te beinvloeden.
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Zo kun je de

het

oplossen

van

de

Metingen
Interveniëren

Meten. Analyseren. Gericht coachen.
Kies voor de volgende stap en maak je coaching praktijk evidence-based en
meetbaar. Met een rijk scala aan metingen, binnen één online platform, kun jij je
volledig richten op de cliënt en de interventie zelf. Zo wordt jouw werk
datagedreven en wetenschappelijk onderbouwd en kun jij je volledig focussen op
jouw core-business! De volgende metingen zijn inbegrepen in het NEVCO
abonnement.

Klik voor meer
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Werkbeleving

Vitaliteits- en
welzijn scan
Vitaliteits- en welzijn scan
Het NEV heeft in samenwerking met het Europees Instituut, Wetenschappelijk Instituut Gak en Zilveren
Kruis een diepgaande vitaliteitsmeting ontwikkeld die onderzoek doet naar bewustzijn, mindset en
copingvaardigheden op het gebied van stress en vitaliteit. Via deze meting ontdekken medewerkers aan de
hand van zeven pijlers hoe zij ervoor staan en hun vitaliteit integraal kunnen verbeteren vanuit biologische,
psychologische en sociale energiebronnen. Het grote verschil tussen onze vitaliteitsmeting en andere
metingen zit in deze integrale en wetenschappelijke benadering. Waar andere metingen zich richten op één
aspect van stress of vitaliteit, integreren onze Zeven Pijlers alle aspecten die werknemers tegenkomen in
hun (werk)leven.

Onze Zeven Pijlers voor Vitaliteit en Welzijn meten:

Energie
Lichaam
Cognitie
Emotie
Identiteit
Interactie
Tijd

Door zichzelf te monitoren en regelmatig in deze pijlers te investeren, ontwikkelen mensen een opwaartse
spiraal van vitaliteit in hun leven, ook bekend als ‘amplitie’. Daarmee worden ze niet alleen zelf steeds
vitaler, maar vitaliseren ze ook anderen om zich heen. De vitaliteitscan is standaard inbegrepen.
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Werkbeleving

Werkdrukmeter
Werkdrukmeter
Werkdruk is een combinatie van de objectieve taakeisen en subjectieve belevingen van elke werknemer.
Daarom is het belangrijk inzicht te krijgen in de combinatie en interactie van factoren als de taakeisen,
autonomie, belastingsverschijnselen en stressbeleving.

Onze werkdrukmeter biedt o.a.:

Inzicht in de belangrijkste taakeisen zoals werk- en tijdsdruk
Minder bekende bronnen van werkdruk zoals emotionele en mentale belasting
De balans tussen werkdruk en autonomie

Onze werkdrukmeter is een simpele, makkelijk invulbare meting die beide kanten van werkdruk meeneemt
en zo een helder beeld geeft van de algehele werkdrukbeleving. De terugkoppeling ervan kan breed ingezet
worden, van individuele bewustwording en gespreksvoering, tot aan werkdrukplannen en beleidsvorming.
Achterhaal het hele verhaal van werkdruk in uw organisatie, afdeling of team met onze wetenschappelijke
werkdrukmeter.

De werkdrukmeter is is standaard inbegrepen.
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Werkbeleving

Werkgelukmeter
Werkgelukmeter
Steeds meer organisaties zien de toegevoegde waarde van gelukkige werknemers. Geluk leidt immers tot
succes en niet andersom. Onze NEVCO software bevat daarom de nieuwste meetinstrumenten vanuit
positieve psychologie, om werkgeluk meetbaar te maken. Daarmee kunt u bronnen van werkgeluk ophalen
bij uw cliënt en de drijvende kracht achter werkgeluk inzichtelijk maken.

Onze werkgeluk meter biedt o.a.:

Korte en krachtige meting van bevlogenheid
Inzicht in de belangrijkste vormen van werktevredenheid
Emotionele hechting en betrokkenheid in relatie tot de organisatie

De werkgeluk meter laat zien wat de onderliggende factoren zijn die de tevredenheid van een client
bepalen. De werkgeluk meter duurt 10-15 minuten en geeft naderhand direct een terugkoppeling. Zo
behouden cliënten hun waardevolle input, wat vaak al direct tot meer bewustwording en bekrachtigend
gedrag leidt.

De werkgeluk meter is standaard inbegrepen.
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Werkbeleving

Autonomie
Autonomie
Autonomie is één van de belangrijkste aspecten van de werkbeleving van de werkzame professional. Vooral
in organisaties met hoge taakeisen (werkdruk) is autonomie een erg belangrijke hulpbron van medewerkers
om duurzaam inzetbaar te blijven. Het meten van autonomie is een belangrijk onderdeel van het monitoren
en verbeteren van de organisatievitaliteit, zeker wanneer het wordt meegenomen in andere werkbelevingen
zoals bevlogenheid, vitaliteit en veerkracht.

Onze scan voor autonomie meet o.a.

Bevoegdheid in het werk
Zelfregulatie van werktempo
Zelfstandigheid en tijdsbesteding

Onze scan voor autonomie helpt zo om belangrijke componenten van een vitale werkbeleving inzichtelijk te
maken voor de individuele medewerker, maar kan ook waardevolle analyses bieden op afdelings- en
organisatieniveau. Deze scan kan daarom ook worden gebruikt om (lopende) interventies en
beleidsaanpassingen meetbaar te maken en verbeteringen evidence-based door te voeren. Dankzij NEVCO
kan dit al in enkele minuten worden gemeten en teruggekoppeld.

Onze scan voor autonomie is standaard inbegrepen.
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Individu

Persoonlijkheidsscan
(Big 5)
(Vanaf Oktober 2022)

Persoonlijkheidsscan
Organisaties krijgen talloze persoonlijkheidstest aangeboden, waarvan het merendeel niet voldoende
wetenschappelijk onderbouwd is. Daarnaast kunnen sommige scans averechtse bijeffecten hebben,
bijvoorbeeld kleurentests die eenzijdigheid versterken of werknemers onbedoeld doen focussen op hun
onderlinge verschillen.

Daarom verkiezen onze experts de Big 5 (Five Factor) Analyse aan, die robuuste validatie heeft ondergaan
in de wetenschap. Deze scan geeft een client inzicht in persoonskenmerken die relevantie hebben tot hun
werkgedrag en werkrelaties. Daarnaast kunnen de inzichten uit de Big 5 waardevolle patronen en
voorspellingen genereren op collectief niveau.

Voordelen van onze persoonlijkheidsscan:

Een van de weinige betrouwbare persoonlijkheidsscans op de markt
Resultaten direct inzichtelijk voor de respondent
Hoge waardering door medewerkers dankzij actiegericht resultaat
Waardevolle inzichten op collectief niveau
Ook goed inzetbaar in coaching, gespreksvoering en teamontwikkeling

De persoonlijkheidsscan is standaard inbegrepen.
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Individu

Burn-out
Burn-out
Burn-out is een veelzijdig begrip en dat maakt het soms lastig om een juiste inschatting te maken van de
situatie van een client. Hebben zij last van tijdelijke stress? Is het overspannenheid? Of is sprake van
daadwerkelijke burn-outklachten, die vragen om directe opvolging?

Met onze nieuwe screener op burn-out kan dankzij de meest recente wetenschap van op burn-out worden
ingeschat of de klachten van een medewerker nog hanteerbaar zijn of dat deze daadwerkelijk een burnout(risico) vormen.

Onze screener voor burn-out meet o.a.:

De belangrijkste mentale burn-outklachten
Emotionele burn-outklachten
Fysieke uitputtingsverschijnselen

Dankzij een efficiënte tool kan dit in enkele minuten al worden gemeten en teruggekoppeld. Betreffende
cliënten krijgen in hun persoonlijke dashboard hun uitkomst te zien en kunnen indien gewenst een
(anonieme) terugkoppeling delen met hun bedrijfsarts, HR of leidinggevende. Zo kan in veel gevallen
sneller, effectiever en preventiever worden ingegrepen, om langdurig uitval en verder leed door burnoutklachten te voorkomen.

Onze screener voor burn-out is standaard inbegrepen.
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Individu

Bevlogenheid
Bevlogenheid
Bevlogenheid (engagement) wordt door wetenschappers samen met vitaliteit beschouwd als een van de
tegenhangers van stress en burn-out. Volgens onderzoek is de minderheid van werknemers bevlogen en
valt hier enorme winst te behalen in de meeste organisaties.

Volgens onderzoeksorganisatie Gallup behalen organisaties met de meest bevlogen werknemers in
vergelijking met de minst bevlogen organisaties tot wel 81% minder verzuim, 43% minder verloop en 23%
meer winstgevendheid.

Grote kans dat ook bij jouw cliënten dus veel onbenutte potentie aanwezig is op het gebied van
bevlogenheid. Om daar achter te komen is onze bevlogenheidscan een goede start.

Onze bevlogenheidscan meet o.a.:

De mate van energie en levendigheid die medewerkers in het werk ervaren
De mate van betrokkenheid en toewijding die medewerkers ervaren
De mate van werkplezier en flow die medewerkers ervaren

Met NEVCO kan bevlogenheid per client in enkele minuten worden gemeten en teruggekoppeld.
Betreffende cliënten krijgen in hun persoonlijke dashboard hun uitkomst te zien.

Onze bevlogenheidscan is standaard inbegrepen.

NEDERLANDSVITALITEITSCENTRUM.NL

Individu

Veerkracht
en motivatie

Veerkracht en motivatie
Onze expertise is om de vele aspecten van vitaliteit te helpen meten, analyseren en verbeteren. Daarvoor
gebruiken we de belangrijkste constructen die volgens wetenschappers helpen zichtbaar te maken hoeveel
vitaliteit een medewerker in het werk ervaart.

De drie belangrijkste aspecten van vitaliteit op het werk zijn: energie, motivatie en veerkracht. Waar we met
onze Zeven Pijlers voor Vitaliteit uitgebreid de verschillende bronnen van energie meten, helpt deze korte
scan de beleving van energie, veerkracht en motivatie concreet te maken.

Deze scan meet o.a.:

De mate van veerkracht in het omgaan met uitdagingen op het werk
De mate van motivatie en zelfregulatie van doelen
De mate van energie en levendigheid rondom het werk

Deze scan helpt zo om belangrijke componenten van een vitale werkbeleving inzichtelijk te maken voor de
individuele medewerker, maar kan ook waardevolle analyses bieden op afdelings- en organisatieniveau.

Onze scan voor veerkracht en motivatie is standaard inbegrepen.
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Metingen
Interveniëren

Optionele organisatiemetingen
Wij begrijpen dat je als individuele coach en/of consultant ook kansen ziet
binnen organisaties en bedrijven voor collectieve metingen. Daarom hebben wij
de volgende team- en organisatiemetingen in het platform toegevoegd zodat jij
- in samenwerking met de experts van het NEV - deze kunt toe passen binnen
organisaties.

Wij

verzorgen

de

organisatiemetingen,

doen

complexe

systeemanalyses en jij koppelt jezelf aan het coaching/training/consultancy
traject dat daaruit volgt. Een synergetische samenwerking waar wij doen wat wij
goed kunnen en jij doet wat jij goed kan. En dat wetenschappelijk onderbouwd
en resultaatgerichter dan ooit. De volgende organisatiemetingen zijn optioneel.
Voor meer informatie hierover kunt u het beste een demo aanvraag inplannen of
een afspraak maken met één van onze experts.
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Werkbeleving

MTO
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Onze vernieuwde MTO is sneller, systemisch van aard en wetenschappelijk onderbouwd. In plaats van
ellenlange rapport zorgen wij bij het NEV ervoor dat je een continue bron van actiegerichte data ontvangt
waarmee je stap voor stap je (team)cultuur verbetert en het werkgeluk van medewerkers verhoogt.

Met ons MTO ontdek je hoe medewerkers op dit moment tegen de organisatie en hun werk aan kijken.
Daarnaast biedt deze meting en de slimme terugkoppeling vanuit het NEV input bij het opstellen van een
sterke RI&E en een effectief beleid op gebied van cultuur, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Het online MTO van het NEV meet o.a.

Algehele en algemene tevredenheid over het werk
Tevredenheid over hoger management en directe leidinggevende(n)
Tevredenheid over collega's, omstandigheden en mogelijkheden

Ga verder dan de ouderwetse jaarlijkse enquêtes over werknemersbetrokkenheid. Maak meer impact, op
een leukere manier, dankzij onze MTO. Of het nu op kantoor, de werkplek of op afstand is: wij zorgen ervoor
dat elke stem in uw organisatie gehoord en omgezet wordt in waardevolle inzichten en acties.

Het MTO is optioneel in te zetten in samenwerking met het NEV.
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Werkbeleving

PMO
(online)
Preventief Medisch Onderzoek (online)
Iedere organisatie met medewerkers in dienst is wettelijk verplicht om periodiek een medisch onderzoek
aan te bieden. NEVCO helpt om dit meetmoment zo waardevol mogelijk te maken. Met een PMO breng je de
gezondheidssituatie van je medewerkers en organisatie in kaart, zodat er gezamenlijk kan worden gewerkt
aan optimaal en gezond functioneren. Het PMO dat NEVCO aanbiedt staat aan de basis van fittere
medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en lager ziekteverzuim.

Het online PMO van het NEV meet o.a.

Gezondheid, vitaliteit en leefstijl
Werkstress en risico op burn-out
Werkvermogen en inzetbaarheid
Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
Gehoor en/of beeldschermwerk
Meting van BMI en buikomvang

Dankzij de NEVCO software bieden we het meest gebruiksvriendelijke PMO waarin medewerkers zich
gezien voelen in hun persoonlijke gezondheidssituatie. Zij krijgen hun eigen online dashboard waarin zij hun
resultaten kunnen terug zien en dit kunnen koppelen aan gepersonaliseerde acties. Ga voorbij de wettelijke
verplichting met onze PMO en maak het PMO tot een leuker, waardevoller en mensgerichter meetmoment.

Het PMO is optioneel in te zetten in samenwerking met het NEV.
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Werkbeleving

COVID-19 Scan
COVID-19 Scan
Na aandringen van onze klanten hebben de specialisten bij het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit een
speciale Covid-19 scan ontwikkeld. De Covid-19 Scan betreft een speciale vragenset met betrekking tot de
impact van de aanhoudende Coronacrisis. Een scan die laat zien hoe het met je medewerkers gaat, wat er
verandert in hun werk en waar HR rekening mee moet houden.

Een slimme en vriendelijke scan die in 10 minuten is ingevuld en toch diepgaand inzicht biedt in
belangrijke zaken als:

Sociaal isolement
Gebrek aan verbinding
Verminderde professionele ontwikkeling
Werk-prive balans
(te) productief zijn gedurende thuiswerken
Gebrek aan kwaliteit werkomgeving

Check op een prettige manier in bij je personeel om te weten hoe de pandemie impact heeft gemaakt en wat
de stappen zijn om hier iets aan te doen.

De Covid-19 scan is optioneel in te zetten in samenwerking met het NEV.

NEDERLANDSVITALITEITSCENTRUM.NL

Oorzaken

Organisatiescan
Organisatiescan
Ga voorbij de traditionele metingen en ontdek de daadwerkelijke bronnen voor tevredenheid,
betrokkenheid en vitaliteit binnen uw organisatie. Wilt u letterlijk alles één keer meten dan is onze
organisatiescan de aangewezen meting. Met onze organisatiescan kunt u alles op ieder niveau meten op
een wijze die verder gaat dan een MTO en andere scans. De uitkomsten van deze scan worden zodanig
teruggekoppeld dat iedereen binnen uw organisatie vanuit eigen regie aan de slag kan gaan met het
bevorderen van bevlogenheid, welzijn en organisatievitaliteit.

Dankzij onze organisatiescan stellen wij u in staat om een wetenschappelijke nulmeting te maken en op
ieder aspect binnen de organisatie resultaatgericht te gaan investeren. Zo helpt deze scan de potentie op
alle lagen te benutten en vitaliteit op ieder niveau te bekrachtigen.

De voordelen die u in huis haalt met onze organisatiescan:

Wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de oorzaken achter werkbeleving.
Prioritering van de belangrijkste uitdagingen en kansen.
Evidence-based input voor praktische acties om resultaatgericht te investeren.

De organisatiescan is ons meest uitgebreide meting en kost gemiddeld 60 minuten per medewerker om
deze in te vullen. De rijke data die hieruit beschikbaar komt leidt veelal tot effectiever beleid en vooruitgang
op alle niveaus van de organisatie.

Deze scan is optioneel in te zetten in samenwerking met het NEV.
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Oorzaken

Teamscan
Teamscan
Onze teamscan is een tool waarmee je even onder de motorkap kunt kijken van je team. Hoe beleven we
gezamenlijk ons werk? Zijn er nog genoeg hulpbronnen om met alle uitdagingen om te gaan? En waar zien
teamleden potentie voor verbetering?

Met de teamscan signaleer je op laagdrempelige wijze problemen op tijd, houd je het team in optimale
conditie en stel je jouw mensen in staat de gezamenlijke bestemming in goede gezondheid te bereiken.

De teamscan geeft inzicht in de volgende aspecten die de teameffectiviteit beïnvloeden:

Psychologische veiligheid en vertrouwen
Strategie, doelen en uitvoering
Rollen, taken en verantwoordelijkheden
Processen, afspraken en besluitvorming
Onderlinge relaties en verbondenheid
Betrokkenheid en samenwerking
Context (klanten, leveranciers, afnemers, collega-teams)
Leiderschap en management
Benutten van ontwikkelkansen en coaching

Deze scan is optioneel in te zetten in samenwerking met het NEV.
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Oorzaken

Pulse metingen
Pulse metingen
Een pulse meting is een kort onderzoek dat snel weergeeft wat de algemene sfeer is onder medewerkers,
meestal op één of enkele thema’s. Met het NEVCO systeem kunt u gemakkelijk uw eigen pulse
(themaonderzoek) opstellen en uitzetten. Zo houdt u de vinger aan de pols in uw organisatie, afdeling of
team.

Als u recent een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) hebt uitgevoerd en u wilt bijvoorbeeld weten
of de wijzigingen die zijn gedaan ook het gewenste effect hebben, dan is een pulse meting daarvoor de
perfecte methode. Dit onderzoek wordt uitgevoerd rondom een bepaald thema of onder een specifieke
doelgroep.

Onze pulse metingen bieden o.a.:

Efficiëntie steekproeven op thematische basis
Verdiepende vraagstelling en informatie voor systemische analyses
Context voor beter beleid, effectieve interventies en resultaatgerichte actieplannen

Naast het snel kunnen monitoren van de actuele status binnen uw organisatie helpt een pulse meting de
betrokkenheid van medewerkers te verhogen. Door medewerkers met grotere regelmaat te betrekken bij
belangrijke vraagstukken kan de besluitvorming worden verbeterd, zodat medewerkers zich adequaat
gezien en gehoord voelen.

Deze scan is optioneel in te zetten in samenwerking met het NEV.
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Oorzaken

Vitaal reorganiseren
(Reorganisatie risicoscan)

Vitaal reorganiseren
Op organisatieniveau geldt bij reorganiseren meer dan op welk moment dan ook: voorkomen is beter dan
genezen. Het NEV heeft de afgelopen jaren meerdere organisaties begeleid in de nasleep van
reorganisaties. Helaas komt het vaak voor dat personeel zich niet voldoende gezien en gehoord voelt
vooraf, tijdens of na een reorganisatie. Dit vertaalt zich meestal in onverwachts hoger verzuim-, verloop- en
productiviteitsverlies tijdens of na de reorganisatie, met vaak onnodig hoge kosten tot gevolg — zowel op
gebied van menselijk en financieel kapitaal. Daarom bieden we in NEVCO een unieke risicoscan aan die
voor, tijdens en na reorganisatie kan worden ingezet om optimale beeld-, oordeel- en besluitvorming te
ondersteunen.

De voordelen van Vitaal Reorganiseren:

Breng vooraf zichtbare en onzichtbare risico’s in kaart.
Betrek alle medewerkers op alle lagen van de organisatie bij het proces.
Verbeter de beeld-, oordeel- en besluitvorming op organisatieniveau.
Ontdek welke afdelingen de motor en welke de rem op verandering zijn.
Krijg actiegericht advies op maat van experts in (gedrags)verandering.

De risicoscan van Vitaal Reorganiseren kan tot een zeer hoog rendement leiden door veranderprocessen
strategischer en effectiever te maken dan ooit. De rijke data uit onze scan leidt veelal tot onmisbaar inzicht
in de onderstroom van de organisatie en baant zo de weg voor duurzame vooruitgang op alle niveaus.

Deze scan is optioneel in te zetten in samenwerking met het NEV.
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Wij staan voor je klaar!
Dank voor je interesse in ons centrum en onze
diensten. Wij staan elke dag weer klaar om werkzaam
Nederland vitaal en veerkrachtig te houden. Wil je
meer informatie over de abonnementen, metingen en
verdien mogelijkheden als coach/consultant? Maak
dan een afspraak met één van onze contactpersonen.

Floor Verhaaf
Directeur HR Development
floor@nevco.nl
+31 6 22 71 05 71

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit
Henri Polaklaan 12C/D
1018 CS, Amsterdam
nederlandsvitaliteitscentrum.nl
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