
Stappenplan & planning
Scan Vitaal Bedrijf

De eerste stap naar een vitaler bedrijf heb je al gezet! Je hebt je aangemeld voor de scan. 

Nu kun je aan de slag met de documenten uit de starterskit, waar je ook deze planning hebt
gevonden. In de starterskit vind je bijvoorbeeld posters, flyers en twee mails. Dit
communicatiemateriaal helpt je bij het informeren van de medewerkers over Vitaal Bedrijf en de
scan. Je kunt de teksten natuurlijk altijd aanpassen aan de situatie in jouw organisatie. Het is
belangrijk om medewerkers te vertellen waarom je je bedrijf hebt aangemeld en wat je missie is met
dit project. Wat willen jullie met elkaar gaan bereiken? Wat wordt het doel om naar toe te werken?
Denk hier de komende dagen over na en maak een plan, zodat je dit vol enthousiasme aan jouw
bedrijf kan overbrengen. Afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf, kan het ook handig zijn om een
aantal mensen te betrekken bij dit project, zoals teamcoaches/leidinggevenden. Met elkaar kunnen
jullie dit idee binnen de organisatie uitdragen.

Tijd om te communiceren: hang de posters op, verspreid de flyers en zorg ervoor dat managers of
teamcoaches Vitaal Bedrijf onder de aandacht brengen op de afdelingen. Probeer ook actief jouw
idee van vitaliteit over te brengen, door het bijvoorbeeld te benoemen tijdens een weekoverleg of
(digitale) borrel. Eventuele vragen of zorgen voor de start kun je dan al gelijk beantwoorden. Het is
belangrijk dat je je enthousiasme overdraagt omdat het natuurlijk heel leuk is wat jullie gaan doen. Dit
is ook het moment om de aankondigingsmail te versturen, zodat je collega's even rustig kunnen
doornemen wat er precies gaat gebeuren.

Als het goed is dan weten nu alle medewerkers van Vitaal Bedrijf en de scan. Tijd om de
uitnodigingsmail te versturen. Het invullen van de scan kost ongeveer 10 - 15 minuten.
Medewerkers krijgen na afloop direct een persoonlijk rapport met hun resultaten. Geef ze ongeveer
twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Hierdoor zorg je ervoor dat je voldoende respons
hebt en kunnen medewerkers op een geschikt moment rustig de vragenlijst invullen. Je kunt ervoor
kiezen om na een week een reminder te sturen. Die stuur je dan naar alle medewerkers omdat je
niet kunt zien wie de vragenlijst heeft ingevuld en wie niet. Vermeld dit erbij in de mail, dat
voorkomt irritatie en maakt ook direct duidelijk dat de resultaten vertrouwelijk zijn. Na de deadline
kun je een mail rondsturen om medewerkers te bedanken en te laten weten dat de scan is
afgesloten en dat je met de resultaten aan de slag gaat.

Vanaf het moment dat medewerkers de scan gaan invullen, kun je jullie resultaten gaan volgen in
het dashboard. Er moeten wel minimaal 10 medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld. Het is
natuurlijk een anonieme scan en alleen op deze manier is dat gegarandeerd.

Meld je bedrijf aan voor de scan | 5 minuten

Aan de slag met de starterskit | 1 - 2 weken

Informeer & maak enthousiast! | 1 - 2 weken

Medewerkers vullen de scan in | 2 weken

Bekijk jullie resultaten | Direct na start scan (vanaf 10 ingevulde scans)



Zodra de deadline voor invullen is verstreken en de resultaten bekend zijn, kun je daadwerkelijk aan
de slag. Probeer dit ook direct na de deadline op te pakken, omdat je hiermee de motivatie van je
medewerkers vergroot. Ze hebben niet voor niets de vragenlijsten ingevuld en zijn uiteraard
benieuwd naar wat jullie ermee gaan doen. Dat kan in de vorm van een presentatie of sessie en/of
per mail of op een andere manier. Tips voor hoe je dit aanpakt, vind je in de starterskit 'aan de slag
met de resultaten'.

Op de website van Vitaal Bedrijf kun je ideeën opdoen en experts en coaches selecteren die voor
jou activiteiten kunnen organiseren. Weet je nog niet precies wat de volgende stap zou moeten
zijn? Maak dan gebruik van de keuzehulp van Vitaal Bedrijf. Een expert komt dan bij je langs om een
advies voor de volgende fase te geven. Wil je dit? Neem dan contact op met Vitaal Bedrijf, de
contactgegevens vind je op de contactpagina van Vitaal Bedrijf >

Deel de resultaten met directie, managers én medewerkers | z.s.m. nadat
resultaten scan bekend zijn

Een passend programma selecteren | 1 - 2 maanden na deadline

Veel succes! 
De helpdesk van Mediquest staat klaar om je, indien nodig, te helpen.

Je kunt ze bereiken via 088-1263919 of via info@scanvitaalbedrijf.nl

https://www.vitaalbedrijf.info/contact

