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Quick-scan organisatievraagstuk 

 
 

Je hebt een organisatievraagstuk waarbij meerdere belangen spelen. 

Je bent toe aan een volgende stap in jouw bedrijf. Of je loopt ergens 

tegenaan waar je de vinger niet op kunt leggen. 

Beantwoord onderstaande stellingen en check op welk gebied jouw 

vraagstuk ligt.  

Stelling ja nee 
weet 
niet 

n.v.t. 

Iedereen binnen ons bedrijf kent onze missie en visie.     

Onze visie wordt zichtbaar uitgedragen binnen het bedrijf.     

De visie is uitgewerkt in een strategie die geïntegreerd is in onze 
werkprocessen. 

    

Ons directieteam/managementteam draagt dezelfde visie en strategie uit.     

Ons directieteam/managementteam is congruent in wat we zeggen en 
wat we doen.  

    

Onze structuur is flexibel ingericht, zodat we mee kunnen bewegen met 
de veranderingen in de markt. 

    

Onze managers zijn teamcoach geworden, ze pakken hun nieuwe rol 
goed op. 

    

De processen zijn geoptimaliseerd en onze medewerkers vertonen 
zichtbaar eigenaarschap. 

    

De processen zijn geoptimaliseerd en de kwaliteit is zichtbaar verbeterd.     

Onze interne samenwerking verloopt soepel en effectief.     

Als er spanningen zijn binnen ons team, gaan we constructief met elkaar 
in gesprek. 

    

Onze kostenbesparende operaties zijn effectief gebleken.     

Onze medewerkers zijn duidelijk trots op ons bedrijf.     

Als directeur/manager doe ik waar ik goed in ben en wat ik graag doe.     

Ons team is goed gepositioneerd binnen de organisatie; we weten wat 
we van elkaar kunnen verwachten. 

    

In verandertrajecten nemen we risico’s, we durven te doen wat we echt 
willen. 

    

Het lukt ons goed om te leren van feedback uit de organisatie.     

We weten wat onze stakeholders van ons verwachten en kunnen 
daaraan voldoen. 

    

 
Heb je meerdere vragen met nee of weet niet beantwoord? Dan is de Organisatiescan interessant 

voor jou. 

Wij komen 2 aaneengesloten dagen met 4 organisatiecoaches bij jou in het bedrijf. We doen 

onderzoek door in gesprek te gaan met door jou genoemde personen (12 tot 16). We maken een 

analyse en presenteren ons advies. Meer weten? Klik hier 

Jouw investering: slechts de beschikbaarheid van mensen, goede koffie en een lunch. 
 
Bel of mail ons voor een afspraak: 

• Nicolette de Wijn 
06-34660047  nicolette@co-care.nl 

• Marret Wijnker 
06-47132284  marret@co-care.nl 
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