
U ontvangt ;
Een duidelijke rapportage
Korte adviezen en/of verbeterpunten 
Stappenplan voor uw organisatie
CPB achtergrond informatie
Mooi vormgegeven, PDF format, logo 
(direct te verspreiden in uw bedrijf)

 

Rapportage
Korte afstemming met u of uw organisatie
investering € 395,- ex. BTW *, facturatie vooraf
Benodigde gegevens verzamelen
Volledig digitale scan wordt voor u ingericht
Start en communicatie vaststellen
Onderzoek wordt door ons uitgezet
Bewaken response en doorloop 
Opbouw rapportage
Terugkoppeling
Doorlooptijd 3 - 4 werkweken, afhankelijk van 
bedrijfsgrootte, voorkeuren en maatwerk

Hoe werkt het

#thuiswerken #hoegingdat? #2022hybride?

Mogelijk was thuiswerken al een optie binnen de organisatie,  het afgelopen jaar hebben 
de Covid maatregelen er wel voor gezorgd dat dit op grotere schaal is gaan plaatsvinden. 
De huidige ontwikkelingen zorgen voor licht aan het einde van de tunnel. 
 
Het is daarom van belang dat er nu wordt nagedacht over wat we geleerd hebben van de 
afgelopen periode. Wat kunnen we vertellen over resultaten? Welke veranderingen 
wensen we aan te houden en op welke punten willen we mogelijk terug naar ‘de oude 
situatie’?  Daarom hebben Linkin Business en 10voor5 een snelle scan ontwikkeld.
 

Dit onderzoek geeft u waardevolle terugkoppeling 
& extra informatie door uw eigen medewerkers! 
 
Hoe hebben ze het thuiswerken ervaren? Vond 
men het vervelend of was het een welkome 
verandering. Ze informeren u over efficiency, 
communicatie en interactie. Hoe hebben zij online 
meetings en aansturing door leidinggevende 
beleefd? 
 
Met deze informatie kan een afvaardiging van uw 
bedrijf nadenken over ‘wat houden we vast en wat 
veranderen we'? En wat betekent dat voor de 
organisatie en ‘het kantoor’! 
 

Beleving medewerkers
De scan levert u en uw organisatie concrete 
feedback en informatie over;
 

Thuiswerken: Waarin we bevragen over 
hoe ervaren – gezondheid – werkplek
Structuur:  Daar ligt de focus op inrichting 
– werkafspraken – leidinggeven
De toekomst: meningen over blijven 
thuiswerken - hybride werken en 
verwachtingen m.b.t. het kantoorpand
Algemene informatie

 Dit allemaal wel anoniem.
 In overleg is een stukje maatwerk mogelijk.
 

Inrichting Scan

*We zien het brengen van deze scan als onze  bijdrage aan organisaties  om weer snel naar 'normaal' te komen. 
Dragen daar dan aan bij door dit onderzoek bewust toegankelijk te houden. 

 
Er zijn veel informatiebronnen gebaseerd op algemeen onderzoek. Wij vinden het net van belang dat u feedback 

krijgt uit de eigen organisatie. Snel in beeld krijgen hoe medewerkers thuiswerken hebben beleefd, willen ze 
deels thuis blijven werken, wat betekent dat voor uw kantoorpand en hoe willen we dat dan allemaal 

vormgeven? Samen naar 2022....

#thuiswerken #hybridein2022? #kantoor #socialspace?

Samenwerking door


