
QUICK SCAN
  V e r s t e r k  d e  v e e r k r a c h t  

v a n  j e  o r g a n i s a t i e

RESULTAAT
EN AANPAK 

TOEPASSING

De scan is voor alle branches toepasbaar,
van transport tot gezondheidszorg, van

overheid tot zakelijke en ICT dienstverlening.
Op thema's zoals:

Prestatieverbetering
Strategische samenwerking

Fusies
Kwaliteitsverbetering

Besluitvorming
Beleidsontwikkeling

JE TOEKOMST

Betrokkenheid van mensen verhogen en
vergroten van duurzame inzetbaarheid.

We maken je organisatie snel wendbaar 
en zorgen dat deze ook wendbaar blijft, 

ook als wij weer weg zijn.

VRAGEN?

Over de methode?

Onze aanpak?

Wat kunnen wij voor je doen?

Bel: 06 4546 2857
Mail: More@HumanBeingVision.com

WAAROM? 

Het doel van een Quick Scan is om te kijken
hoe je als organisatie, als team en als mens

omgaat met veranderingen. 

Het versnellen van verandering draait om
adaptief vermogen. Het verhogen van het

adaptief vermogen draagt bij aan duurzame
organisatie innovatie.

De scan geeft aan waar je nu bent. Je krijgt
inzicht, hoe je snel en eenvoudig kunt groeien

naar een volgend niveau.

Visit: humanbeingvision.com

WAAROM DIT MODEL? 

De kracht van het model zit in wendbaarheid
(agile), eenvoud en snelheid.

Het model geeft een integraal overzicht, het
laat de samenhang van verschillende delen

zien en helpt bij een snelle prioriteitsstelling.

Bovendien is dit model sterk visueel, wat het
denken en doen versnelt. 

HOE?

We kijken vanuit een integrale visie naar de
organisatie. Het werkt eenvoudig. 

Op basis van een vragenset kijken we samen
hoe de organisatie scoort op 9 onderdelen

waaronder: 
Autonomie, 

Samenwerking,
Gedrag.     

INZICHT

Na de scan heb je inzicht in hoe je kunt
verbeteren en hoe je meerwaarde kunt

toevoegen.

Ons advies is om de scan meerdere keren uit
te voeren om progressie te meten. Op die

manier kun je direct inspelen op
veranderingen.

MATRIX MODEL 

De methode die wij hiervoor gebruiken is het
matrix model van Peter Camp.

In dit model kijken we naar 3 zaken: 
Beleid, Organisatie en Mens.

De 3 invalshoeken die we hier gebruiken zijn:
Technisch, Politiek en Cultureel. 

DE KERN

Samen met de organisatie, de teams en de
mensen werken we integraal aan duurzame

organisatie-innovatie.

In het samenstellen van de routekaart
betrekken we actief mensen uit alle lagen van

de organisatie. 

Human Being Vision


