
Aan de slag met
vitaliteit binnen jouw

organisatie? Boek dan
de vitaliteitsscan

Het resultaat van de vitaliteitsscan

Hoe scoren we ten opzichte van de vitaliteitsbenchmark in onze sector?
Hoeveel stijgen onze verzuimkosten als onze organisatie niets doet? 
Wat gebeurt er als wij wel zouden investeren in de vitaliteit van de medewerkers?
Hoe hoog zijn onze productieverliezen (door vergrijzing) binnen onze organisatie?

Je hebt een onderbouwd rapport waarmee je urgentie kunt aantonen voor jouw
management
Er is een startpunt voor het creëren van interne draagvlak voor gezondheid
Je hebt inzicht in de huidige en toekomstige kosten op basis van vergrijzing 
Er is inzicht in de voorspellende waarde voor toekomstig verzuim 
Je weet op welke punten je het strategisch vitaliteitsbeleid kunt monitoren voor
jouw organisatie

Inzicht in hoe jouw organisatie scoort op vitaliteit

Jouw vragen over vitaliteit worden beantwoord

Boek de vitaliteitsscan via 020-4123006 of daan@hchealth.nl
 Telefonische voorbespreking over aanleveren data.

Inplannen van strategische sessie.

Delen van de benchmark tijdens een strategische sessie
Een sessie met een senior vitaliteitsexpert.

Presentatie van jouw vitaliteitsdashboard en benoemen uitdagingen.
Verkennen van jouw strategisch vitaliteitsbeleid.

Ontvang de deliverable met concrete actiepunten
Direct inzicht in prioriteiten, milestones en impact.

Beknopte terugkoppeling met een overzicht van de prioriteiten
en milestones die tijdens de sessie aan bod zijn gekomen.

Zo reserveer je jouw vitaliteitsscan

Tegen welke uitdagingen loopt jouw organisatie aan en waar ligt ruimte voor
verbetering? De vitaliteitsscan van HC Health ondersteunt je hierin. Zie het als
een thermometer waarmee je een helder beeld krijgt van de vitaliteit van
jouw organisatie.

Met de uitslag van deze scan heb je direct inzicht in de mate waarin er sprake
is van een gefundeerd gezondheidsbeleid én weet je op welke onderdelen er
winst te behalen valt.

De vitaliteitsscan geeft bedrijven een duidelijk startpunt voor het opstellen of
verbeteren van hun vitaliteitsbeleid. Na afloop heb je haarscherp waar de
uitdagingen liggen binnen dit domein én weet je hoe je deze gaat tackelen.

De vitaliteitsscan wordt uitgevoerd op basis van een strategische sessie bij jou
op kantoor. Wanneer je kiest voor een vervolginterventie zijn er geen kosten
verbonden aan deze scan, zonder vervolg wordt er € 895,-, excl. BTW in
rekening gebracht. 

Veel bedrijven willen aan de
slag met het aanpakken van

burn-out klachten en de
vitaliteit van werknemers. Hoe

zet je een eerste stap?

Vragen? Neem contact op met
Daan van Benthem via (020) 41 
23 006 of daan@hchealth.nl.

Contactpersoon

BOEK VITALITEITSSCAN

https://hchealth.nl/health-contact/

