Vitaal Organisatie DNA Scan
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31. Leer- en ontwikkelacademie
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Werken aan groei en mentale gezondheid
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30. Rookvr�e werkplek
30
Aandacht houding en lichaam

In de volgende hoofstukken worden deze onderdelen uitgewerkt.
Per hoofstuk vind je een korte uitleg en reﬂectieve vragen. Je kr�gt praktische tips & tools waar je direct mee aan de slag kan.
Lees de hoofstukken door en vul daarna de scan in. Bepaal met elkaar
de verbeterstappen en kom (en bl�f) in actie.
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Kennis van het brein om 27
effectief, gezond en
gefocust te werken

Fruit op het werk, kantine-aanbod,
inrichting, werkplek
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Werkplek onderzoek, CAO DI,
veiligheid
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Verzuim is lager dan in de
branche
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25. Kwaliteitssystemen

Monitoring inzetbaarheid,
verzuim en vitaliteit
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Vastleggen van een doel
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Inzicht in persoonl�ke vitaliteit
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Actieve rol b� verzuim
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Mens achter de medewerker telt ook
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18. Komt afspraken na

Leidinggevenden z�n duidel�k en komen afspraken na

Medewerkers hebben
plezier in hun werk
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Bewust gezond leven (gewicht,
balans, ﬁtheid, slapen)
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Diverse rollen worden vervult
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Kennen de ambities van medewerkers

11. Motivatie

Iedere dag beetje beter worden is de norm
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19. Zicht op ontwikkelpotientieel medewerker
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9. Ambassadeurs

Er is een team van
succesvolle aanjagers

10. Flexibel en
marktaantrekkel�k
Bl�ven leren en
ontwikkelen
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Duurzame inzetbaarheid 25
zichtbaar maken
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15. Voorbeeldrol

Gedrag laten zien dat je ook van medewerkers vraagt

16. Groeimindset
17. Open vragen

Iedere dag beter willen worden

Leidinggevenden stellen open en oordeelvr�e vragen

CHARLY GREEN
VITALITEITSSCAN

Scan de QR-code en bestel deze direct.
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Groei ze!
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Organisatie (cultuur)
Medewerkers (iedereen)
Management (cultuurdragers)
Documenten en systemen (structuur)
Aanbod (opvolging)

Duidel�ke blik op de toekomst wie je nodig hebt
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28. Workshops

Kennis van gezonde basis: slaap,
voeding, ritme, rust en balans,
assertiviteit en focus
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Zorg voor rookvr�e werkplek
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Deze onderdelen hebben we verwerkt in de organisatiescan.
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2. Cultuur is er een van vertrouwen

100% geloof dat je het beste met elkaar voor hebt
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Datum:
1. Vitaliteit is een strategisch speerpunt

Visie en doelen op duurzame inzetbaarheid z�n bekend

32. Aanbod is zichtbaar
Iedereen is bekend met het aanbod

29. Werkhouding

De assen z�n verdeeld over 5 onderdelen die essentieel z�n om mee te
nemen in de beoordeling van je Vitaal Organisatie DNA.
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Organisatie/team:

Onze unieke scan is ontworpen op basis van diverse theorieën, vele
ervaringen en experts. De scan helpt je inzicht kr�gen in je eigen Vitaal
Organisatie DNA. Vul deze om de 3 of 6 maanden in met je MT, HR of
projectteam voor een goed overzicht en om te zien of je groeit.
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VITAAL ORGANISATIE DNA

Gebied:
Actie:
Datum klaar:

1. Scoor jouw organisatie tussen
0-10 per gebied.

Gebied:

2. Markeer met duidel�k stip.

Actie:

3. Verbind de 32 gebieden.

Datum klaar:

4. Bepaal samen de impactvolle
stappen.
5. Wees concreet, prioriteer en
vul de top 3 hiernaast in.

Gebied:
Actie:
Datum klaar:

Vragen? Mail naar vitaal@charlygreen.nl of neem een k�kje op www.charlygreen.nl
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