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Vijf redenen om uw organisatie te scannen

In vijf stappen inzicht in uw kansen en risico’s

Voordelen van de HR Organisatiescan

Meer informatie of direct de scan in gang zetten
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We zijn er, 
voordat 
u ons 
nodig heeft.

Elke succesvolle business of organisatie komt voort 
uit hard werken en toewijding. U moet uzelf kunnen 
focussen op uw onderneming, uw doelstellingen, 
uw visie en hoe u die wilt realiseren. Op de slimste 
manier, zonder problemen of omwegen. Juist dan 
kan Koenen en Co uitkomst bieden. Wij willen onze 
klanten namelijk altijd een stap voor zijn, om hen 
optimaal te kunnen ondersteunen bij wat nodig is 
voor hun bedrijfsvoering. Wij weten als geen ander 
wat de uitdagingen, issues en problemen (kunnen) 
zijn in de wereld van personeel en financiën. 
STERKER NOG: WE SIGNALEREN AL VOORDAT 
ZE INVLOED KRIJGEN OP DE WERELD 
VAN ONZE KLANTEN.

Mede ook door het inzetten 
van de HR Organisatiescan! 
In deze brochure ontvangt 
u hier nu meer tekst 
en uitleg over. 
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Vijf redenen om
uw organisatie 
te scannen   U krijgt inzicht en grip op uw grootste arbeidskapitaal: de Mens

  U kunt direct aan de slag met kansen om snel (meer) winst te behalen
  U kunt direct ervoor zorgen dat risico’s aangepakt worden
  U krijgt van ons een plan van aanpak dat u verder helpt
  U kunt gebruik maken van onze dienstverlening en/of ons netwerk
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In vijf stappen 
inzicht  in uw 
kansen & risico’s

  Stap 1. Van inzicht naar overzicht
Om een compleet beeld van de menskant van de 
organisatie te krijgen, hebben we informatie van u 
nodig. U ontvangt van ons een link naar de digitale 
checklist. Aan de hand van deze checklist zullen 
de benodigde gegevens, zoals leeftijdsopbouw 
personeelsbestand, functieprofielen, arbeids-
contracten en verzuimprotocollen bij u worden 
opgevraagd. Als we deze gegevens hebben 
ontvangen zal het eerste gesprek plaatsvinden.

  Stap 2. Duurzame meting
Wat speelt er binnen uw organisatie? We zullen in 
gesprek gaan met (een aantal van) uw medewerkers, 
leidinggevenden en de directie. In deze gesprekken 
zullen we de status van de duurzame inzetbaarheid 
van uw medewerkers en uw organisatie in kaart 
brengen. De medewerkers die wij niet spreken, 
krijgen digitaal toegang tot de enquête om zo alle 
medewerkers van de organisatie de kans te geven 
deel te nemen.

  Stap 3. Analyse fase
Aan de hand van de aangeleverde gegevens en de 
gevoerde gesprekken zal er een analyse gemaakt 
worden van de HR-bedrijfsprocessen en duurzame 
inzetbaarheidsstatus van uw organisatie en 
medewerkers. Deze analyse zal worden opgenomen 
in het digitale adviesrapport samen met een bondige 
samenvatting en een duidelijk plan van aanpak.

  Stap 4. Adviesrapport
U ontvangt van ons digitaal het concept-
adviesrapport met daarin de analyse van 
uw organisatie. Dit ter voorbereiding op de 
mondelinge terugkoppeling door ons aan 
u en eventueel uw medewerkers. 

  Stap 5. Uitvoering plan van aanpak
In het plan van aanpak staan adviezen. 
Bij de uitvoering hiervan staat u er niet 
alleen voor. Samen met u zullen we de 
vervolgstappen bepalen. 
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  U heeft uw verplichtingen vanuit Wet- en regelgeving goed geregeld 
  en voorkomt daarmee (hoge) boetes

  Meer bevlogenheid bij uw personeel, minder verloop hoort daar dan bij
  Minder verzuim, verlagen verzuimkosten. Maar, ook minder werkdruk!
  Basis voor (leiderschaps)ontwikkeling binnen uw organisatie
  Optimalisatie van het gebruik van (subsidie)mogelijkheden
  Goed werkgeverschap
  Verdere professionalisering van HR binnen uw onderneming

Voordelen  van de 
HR Organisatiescan  
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Meer informatie of 
direct  de scan in 
gang zetten? 

Wilt u meer weten over de HR Organisatiescan of deze gaan inzetten 
binnen uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. 
Zij geven u graag meer toelichting, het antwoord op uw vragen 
of ondersteuning bij het opstarten.

mr. Ingrid Botty
Adviseur Werkgeversdesk
+31 (0)88 7747844
i.botty@koenenenco.nl

Niels Jansen  
Adviseur Werkgeversdesk
+31 (0)88 7747579
niels.jansen@koenenenco.nl


