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Als betrokken MKB-ondernemer wilt u ervoor zorgen dat uw medewerkers de
mogelijkheden krijgen om zich professioneel optimaal te ontwikkelen. Zonder dat u daar
grote investeringen voor hoeft te doen. Is het mogelijk om uw medewerkers dezelfde
mogelijkheden te geven die bij grotere organisaties vaak door professionele HRafdelingen worden samengesteld? Waar vindt u een oplossing waarmee u op eenvoudig
wijze professionele ontplooiingsmogelijkheden aanbiedt?

Quickscans MKB-portal

Een Quickscans MKB-portal biedt uw
bedrijf een uitgebreide range aan
professionele instrumenten waarmee uw
medewerkers zich zelfstandig verder
kunnen ontwikkelen.

Elke medewerker ontvangt een eigen
inlogcode en krijgt daarmee toegang tot

professionele instrumenten die de medewerker helpen om een persoonlijk ontwikkelplan
te maken, beter te leren communiceren, time-management te doen, klantgerichter te
worden, zichzelf en de collega’s beter te begrijpen, etc.

Hiermee komt een professionele personeels- en organisatieontwikkeling nu ook binnen
handbereik van het MKB .

De Quickscans MKB-portals ondersteunen de MKB-organisatie op 4 gebieden:
1.

Persoonlijke ontwikkeling:
dit pakket digitaliseert de gehele POP-cyclus. Elke medewerker krijgt zijn/haar eigen
0

portal en krijgt daarin toegang tot een 360 -feedbacktool, een ontwikkelstijlscan en
een online e-coachingsprogramma. Geen papieren rompslomp meer, maar de hele
POP-cyclus netjes op 1 plek.
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zijn/haar eigen online “persoonlijke ontwikkel portal” (E-POP). In dit portal bevinden zich

2.

Persoonlijk Inzicht:
dit pakket geeft de medewerker toegang tot een uitgebreide reeks testen en scans
die hem/haar helpen om zich verder te ontwikkelen in competenties die essentieel
zijn voor een goede en succesvolle samenwerking in elke functie en elke organisatie.
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4.

Managers Inzicht:
een pakket dat er speciaal op is gericht om managers te helpen om betere leiders en
effectievere managers te worden. Dit pakket geeft de manager niet alleen inzicht,
maar ook feedback en concrete actieplannen om de inzichten uit te werken.

Team- en Organisatieontwikkeling:
een pakket dat een ruime reeks aan instrumenten biedt waarmee u op team- en
organisatieniveau uw organisatie kunt door ontwikkelen. Denk hierbij aan
instrumenten als medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid, organisatiecultuur en
team-effectiviteit.

Voor MKB-organisaties die ontwikkeling organisatie-breed willen opzetten biedt
Quickscans deze pakketten op basis van scherp geprijsde abonnementen.
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3.

Algemene voordelen van Quickscans van toepassing op dit instrument:


zeer aantrekkelijke abonnementsvormen beschikbaar



geen initiële investering noodzakelijk



24-7 online toegang tot de eigen onderzoeken



Korte, kwalitatief hoogwaardige tests (ca15-20min)



bondige, overzichtelijke actiegerichte rapportages



professionele uitstraling van de eigen organisatie, zowel intern (hrminstrumenten), als extern (marketing meetinstrumenten)



zeer korte doorlooptijd door optimaal gebruik digitale technieken



alles online beschikbaar op een beveiligde Quickscans-server, met een
hoge beschikbaarheidsgraad en vertrouwelijke behandeling van de
gegevens

