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Hoe gaat uw bedrijf om met de grote
uitdagingen van dit moment?
In deze tijd van crisis is de gezondheid van uw familie en vrienden natuurlijk het
belangrijkste; direct gevolgd door de vitaliteit van uw medewerkers en van uw bedrijf.
Met de VitaliteitsScan van Ipsos krijgt u inzicht in zowel de vitaliteit van uw
medewerkers als van uw bedrijf om grip te krijgen op de belangrijkste uitdagingen die
uw bedrijf op dit moment heeft.
De resultaten van uw bedrijf worden vergeleken met een representatief onderzoek
onder 1000 werkende Nederlanders. Daarmee krijgt u inzicht in hoe de uitdagingen
van uw bedrijf zich verhouden tot de rest van Nederland.

Hoe werkt het?
In slechts 3 stappen
een helder beeld van
de vitaliteit van uw
medewerkers en uw
commerciële
uitdagingen.

Een kant en klare vragenlijst (zie thema’s op
volgende pagina) met eventueel toevoeging
van 1 vraag specifiek voor uw organisatie.

Benader zelf uw medewerkers met behulp
van een link naar het onderzoek en onze
standaard uitnodigingsmail.

Snel na afronding van het veldwerk,
ontvangt u de inzichten in een pakkende
factsheet.

Vragenlijst
VitaliteitsScan
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De vragenlijst
▪
▪
▪
▪

▪ Gezondheid medewerkers
▪ Motivatie en productiviteit
medewerkers

Sociaal contact
Werk/privé balans
Productiviteit
Technische ondersteuning

Vitaliteit medewerker
Vanuit
HR/leidinggevenden

Vitaliteit medewerker
Vanuit de medewerker

De
vitaliteit
van uw
bedrijf
Financiële vitaliteit
Vanuit de medewerker
Financiën/administratie
▪ Managen van kosten
▪ Innen van openstaande
facturen

Commerciële vitaliteit
Vanuit de medewerker
Commercie
▪ Behouden en winnen van
nieuwe klanten
▪ Bedienen van bestaande
klanten

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de steun voor
de maatregelen die de overheid nu aan het bedrijfsleven
heeft opgelegd.

Stap in vanaf €950,- exclusief BTW
Inclusief de VitaliteitsBenchmark waarmee de resultaten van uw
bedrijf worden vergeleken met een representatief onderzoek
onder 1000 werkende Nederlanders
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