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Neem  een  pauze…doe  een  zelfevaluatie
Verzamel	   feedback	  van	  het	  management	  en	  sleutelmedewerkers,	  
op	  zoek	  naar	  kansen	  om	  de	  slagkracht	  van	  de	  organisatie	  te	  verhogen
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Waarom	  tijd	  maken	  voor	  een	  scan	  van	  uw	  organisatie?

In	  alle	  KMO's	  wordt	  heel	  hard	  gewerkt.	  Maar	  de	  dagdagelijkse	  realiteit	  laat	  niet	  
gemakkelijk	  toe	  om	  even	  stil	  te	  staan	  bij	  de	  het	  maken	  van	  de	  juiste	  keuzes	  voor	  de	  
toekomst.	  Daardoor	  worden	  kansen	  gemist,	  er	  worden	  onnodige	  kosten	  gemaakt,	  
spanningen	   en	  misverstanden	  ontstaan,	  beslissingen	   worden	  vertraagd,…

Zelden	  krijgt	  een	  bedrijfsleider	   de	  kans	  om	  de	  pauzeknop	   in	  te	  drukken	   en	  zo	  -‐ samen	  
met	  zijn	  naaste	  medewerkers	  -‐ de	  drukte	  van	  de	  dag	  te	  overstijgen.	  Toch	  zijn	  net	  die	  
pauzes	  erg	  belangrijk.	  Elk	  bedrijf	   heeft	  er	  baat	  bij	  zich	  van	  tijd	  tot	  tijd	  even	  in	  vraag	  te	  
stellen.	  Onze	  scan	  biedt	  daartoe	  de	  mogelijkheid.	  

Wij	  willen	   graag	  dat	  de	  scan	  niet	  alleen	  door	  u,	  maar	  ook	  door	  uw	  management	  en	  
sleutelmedewerkers	  wordt	  ingevuld.	  Vaak	  hebben	  deze	  personen	   een	  ander	  beeld	  
van	  de	  organisatie.	  Bij	  een	  zelfevaluatie	  is	  het	  net	  interessant	  om	  deze	  verschillende	  
visies	   en	  ideeën	  samen	  te	  brengen.	  Het	  doorlopen	   van	  onze	  scan	  vergt	  van	  iedereen	  
maximaal	  een	  uur	  invultijd.	  Wat	  niet	  veel	  is	  om	  tot	  een	  leerrijke	  zelfdiagnose	  te	  
komen.	  

Mogelijk	  luidt	  jullie	   conclusie	   na	  het	  invullen	   van	  de	  scan	  dat	  het	  "met	  uw	  
onderneming	  prima	  zit".	  Dat	  zou	  prachtig	  zijn!
Maar	  de	  kans	  is	  groter	  dat	  u	  een	  aantal	  zwakke	  punten	  in	  uw	  organisatie	  beter	  leert	  
kennen.



Wanneer	  tijd	  maken	  voor	  een	  scan?

Een	  organisatie	  is	  als	  een	  lichaam:	  een	  verzameling	  organen,	  een	  skelet,	  zenuwbanen,	  
die	  elk	  hun	  eigen	  functie	  hebben.	  In	  een	  sterk	  en	  gezond	  lichaam	  werken	  alle	  
elementen	  goed	  met	  elkaar	  samen.	  

Maar	  wat	  als	  je	  voelt	  dat	  je	  organisatie	  niet	  lekker	  in	  haar	  vel	  zit?	  Dat	  één	  of	  
meerdere	  elementen	  minder	  sterk	  functioneren,	   en	  je	  kan	  niet	  precies	  de	  vinger	  op	  
de	  zere	  plek	  leggen?	  

Is	  dit	  ook	  op	  jouw	  bedrijf	  van	  toepassing? Nochtans	  kan	  het	  ook	  zo:

¨ Je	  bedrijf	  groeit	  niet	  meer,	  terwijl	  je	  weet	  dat	  
de	  markt	  veel	  potentieel	  biedt.

¨ Iedereen	  in	  het	  bedrijf	  weet	  waar	  het	  bedrijf	  
naar	  toe	  wil	  en	  hoe	  het	  dit	  zal	  realiseren.

¨ Het	  gewenste	  resultaat	  wordt	  niet	  efficiënt	  
bereikt.

¨ Mensen	  en	  afdelingen	  werken	  naadloos	  
samen	  en	  versterken	  elkaar.

¨ Er	  loopt	  één	  en	  ander	  verkeerd	   in	  je	  bedrijf,	  
en	  je	  kan	  er	  niet	  de	  vinger	  opleggen.

¨ Je	  kent	  de	  zwakke	  punten	  en	  weet	  hoe	  je	  
deze	  kunt	  versterken.

¨ De	  afdelingen	  in	  je	  bedrijf	  zijn	  eilandjes	  die	  
niet	  goed	  samenwerken.

¨ Problemen	  worden	  open	  besproken	  en	  
worden	  aangepakt.

¨ Je	  medewerkers	  zijn	  niet	  voldoende	  
gemotiveerd	  en	  werken	  niet	  goed	  samen.

¨ Je	  hebt	  trotse	  en	  geëngageerde	  
medewerkers.

¨ De	  productiviteit	   is	  te	  laag	  of	  taken	  worden	  te	  
traag	  of	  te	  laat	  uitgevoerd.

¨ Fouten	  liggen	  aan	  de	  basis	  tot	  verbetering.

¨ De	  sfeer	  en	  de	  cultuur	  in	  je	  bedrijf	  is	  niet	  wat	  
je	  wenst.

¨ Je	  weet	  hoe	  je	  bedrijf	  omgaat	  met	  haar	  
medewerkers	  en	  hoe	  de	  medewerkers	  tegen	  
jou	  aankijken.



Het  traject  in  3  stappen

Invullen	  van	  
de	  scan

Opmaak	  
rapport

Toelichting	  
resultaten

Wij	  spreken	  met	  u	  af	  hoeveel	  
personen	   de	  vragenlijst	  zullen	  
invullen,	   en	  bezorgen	   hen	  via	  
mail	  een	  toegang	  tot	   de	  
vragenlijst.	  
Zij	  vullen	  de	  vragenlijst	  in	  
wanneer	  het	  hen	  past,	  op	  
kantoor	  of	  thuis,	  binnen	   de	  
afgesproken	  periode.
Het	  kost	  elke	  deelnemer	   +-‐ een	  
uur	  voor	  het	  invullen	  van	  de	  
scan.	  

Wij	  verwerken	  alle	  ingevulde	  
vragenlijsten	  en	  maken	  een	  
duidelijk	   en	  helder	   rapport,	   met	  
conclusies	   en	  aanbevelingen,	  
vanuit	  een	  helikopter	   perspectief.
De	  uitkomsten	   worden	  per	  
afdeling	  of	  op	  organisatie-‐niveau	  
in	  kaart	  gebracht	  en	  met	  elkaar	  
vergeleken.
Wij	  bezorgen	  u	  het	  rapport	   via	  
mail.

Zelfs	  een	  helder	  rapport	   blijft	   vaak	  dode	  
letter	   dat	  nauwelijks	  leidt	   tot	  
verbeteringen,	   indien	   het	  niet	  besproken	  
wordt.	  Daarom	  komen	  wij	  de	  resultaten	  
en	  verbeterpunten	   persoonlijk	   toelichten,	  
en	  bepalen	  wij	  met	  u	  de	  uitvoerbare	  
acties	  en	  vervolgstappen.
Tijdsinvestering	   door	  u	  en	  door	   ons:	  
maximum	  0,5	  dag

1	  u/persoon Halve	  dag

Wat	  na	  de	  toelichting?
Na	  de	  organisatiescan	  en	  onze	  toelichting	  kan	  u	  de	  verbeteringsvoorstellen	  
toepassen	   in	  uw	  organisatie.	  Wij	   kunnen	  u	  begeleiden	  en	  adviseren,	   of	  zelf	  de	  
implementatie	  deels	  of	  geheel,	  op	  een	  praktische	  manier,	  voor	  u	  uitvoeren,	  
afhankelijk	   van	  de	  resultaten	  van	  de	  scan.

1.450	  €,	   excl.	  BTW (excl.	  verplaatsing)



Wat	   is	  onze	  organisatiescan?

Uit	  (inter)nationaal	  wetenschappelijkonderzoek naar	  hoog	  
presterende organisaties	  komen	  steeds	  8	  succesfactoren	  
naar	  boven.	  De	  8	  factoren	  die	  uw	  succes	  als	  organisatie	  en	  
team	  bepalen, zijn:	  

« inspirerende	  lange	  termijn	  visie	  

« focus	  op	  meerwaarde	  voor	  de	  klant	  

« continue	  ontwikkeling	  en	  vernieuwing	  

« verbindend	   leiderschap	  

« samenwerking	  en	  loyaliteit	  door	  betrokken	  
medewerkers

« efficiënte	  werkprocessen	  en	  systemen

« open	  communicatie

« goede	  randvoorwaarden	  voor	   iedereen

Die	  wetenschappelijke	  onderbouwing	  én	  onze	  
praktijkgerichte	  professionele	  ervaring	  leidde	  tot	  de	  
uitwerking	  van	  een	  online	  scan	  die	  alle	  belangrijke	  
organisatie-‐aspecten	  in	  kaart	  brengt	  middels	  een	  100-‐tal	  
vragen.	  

De	  vragen	  belichten	  alle	  managementaspecten	  die	  een	  rol	  
spelen	  bij	  de	  toekomstige	  ontwikkelingen	  van	  uw	  
onderneming:	  organisatie,	  strategie	  &	  focus,	  werk-‐ en	  
beslissingsprocessen,	  management	  &	  leiderschap,	  
medewerkers,	  teamwerking,	  cultuur	  en	  resultaten.	  

In	  korte	  tijd	  komen	  de	  sterke	  en	  zwakke	  plekken	  binnen	  uw	  
organisatie	  aan	  de	  oppervlakte.	  

U	  krijgt	  inzicht	  in	  de	  mensen	  achter	  uw	  organisatie	  en	  in	  de	  
organisatie	  achter	  uw	  mensen.

Johan	  Carton
Peter	  De	  Brouwer
Joris	  Ghijsels
Anne-‐Maria	  Vandenbroucke

Wilt  u  meer  weten  over  
onze  organisatiescan  en  
de  mogelijkheden  voor  
uw  organisatie?  
Neemt  u  dan  contact  met  
ons  op  via  mail  of  via  
telefoon.

120	  items



Wie  zijn  wij?

Wij	  zijn	  4	  adviseurs	  die	  minstens	  20	  jaar	  ervaring	  hebben	   in	  het	  begeleiden	  van	  	  bedrijfsleiders	  om	  
hun	  onderneming	  op	  een	  efficiënte	  en	  gerichte	  manier	  verder	  te	  ontwikkelen.
We	  hebben	  een	  verschillende	  opleiding	  genoten,	  verschillende	  ervaringen	  opgedaan	  als	  manager	  en	  
als	  adviseur,	  en	  verschillende	  expertises	  ontwikkeld,	  wat	  maakt	  dat	  onze	  kennisdomeinen	  
complementair	  zijn.
Vanuit	  onze	  ervaringen,	  merken	  we	  de	  nood	  aan	  een	  makkelijk	  bruikbare	  en	  inhoudelijk	   sterke	  
organisatiescan.	  

Wat	  hebben	   wij	  gemeen?
Wij	  willen	  u	  helpen	  bij	  belangrijke	  beslissingen:	  marktanalyse	  &	  marktonderzoek,	  
strategieontwikkeling,	  organisatieontwikkeling,	  procesoptimalisatie,	  ontwikkeling	  van	  
leidinggevenden	  en	  medewerkers,	  en	  invoeren	  van	  veranderingen.	  

Wij	  willen	  onze	  klanten	  kennis,	  inzichten	  en	  verbeteringen	  geven	  die	  tot	  blijvende	  resultaten	  leiden.	  
Ook	  na	  ons	  vertrek.	  
Wij	  willen	  het	  verschil	  voor	  u	  maken	  door	  gedrevenheid	  en	  integriteit,	  door	  creatief	  denken	  buiten	  
de	  klassieke	  lijnen	  en	  door	  onze	  drang	  naar	  resultaten	  voor	  u.	  
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