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Maximale teamprestatie begint bij zelfmotivatie 
ZELFMOTIVATIESCAN

MV-WERKt



Quickscan
    4 gesprekken (1,5 uur) 
    inclusief Persoonlijke Profiel Analyse

Mediumscan
    6 gesprekken (1,5 uur)  
    inclusief aanvullende analyses

Totalscan
    8 gesprekken (1,5 uur) 
    inclusief aanvullende analyses

Herkent u onderstaande vraagstellingen bij een medewerker?

‐         Ik weet wel wat ik niet (meer) wil, maar ik heb nog geen helder beeld van wat ik wel wil.
‐         Ik wil graag een nieuwe wending in mijn loopbaan, maar weet nog niet goed hoe ik dat moet aanpakken.
‐         Ik haal geen inspiratie meer uit mijn huidige baan, wat kan ik doen om dit te veranderen?
‐         Ik ervaar onvoldoende uitdaging in mijn werk; hoe breng ik daar verandering in?
‐         Wat zijn mijn competenties en aandachtspunten?
‐         Zit ik op de juiste plek en welke andere mogelijkheden zijn er eigenlijk?
‐         Hoe houd ik de regie over mijn loopbaan?
‐         Leg ik de juiste prioriteiten?

Door inzicht te verschaffen in het groeipotentieel en de geschiktheid binnen de huidige functie kan uw 
organisatie met de juiste medewerkers op de juiste plek nog succesvoller zijn. Door vroegtijdig in te spelen 
op signalen van ontevredenheid, te hoge werkdruk en ambitie van de medewerker kan uitval, terugval in 
kwaliteit, productiviteit en ongewenste uitstroom voorkomen worden.

De juiste aandacht resulteert in zelfmotivatie

Algemeen
MV-Werkt heeft 3 pakketten samengesteld. Intake is kosteloos. Tijdens de intake wordt de vraagstelling
geanalyseerd. Afhankelijk van de vraagstelling kan een keuze gemaakt worden uit de volgende opties:
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bij zelfmotivatie
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TOTALSCANMEDIUMSCANQUICKSCAN

BESPREKING VAN TESTRESULTATENEINDRAPPORTAGE

Bespreken van test
in relatie tot de

vraagstelling

PRAKTIJKGERICHTE
OPDRACHTEN

VERANKEREN VAN DE
GEWENSTE SITUATIE

AFNAME TEST
(wie ben ik, wat kan ik wat wil ik)

Gewenste situatie

AFNAME TEST
(wie ben ik, wat kan ik wat wil ik)

ANALYSEREN VAN

Theoretische achtergrond

Gewenste situatie

Evalueren en analyseren
praktijkgerichte opdrachten

Formuleren van toekomstgerichte doelen

DOELEN EFFECTUEREN

EINDRAPPORTAGE

EINDRAPPORTAGE

INTERNE DOORGROEI

GEEN VERVOLG
doelstelling is bereikt, een tevreden medewerker

EXIT
medewerker heeft geconcludeerd dat hij/zij elders

gelukkiger zal worden

OPLEIDING COACHING

Op basis van de uitkomsten zal in overleg met de medewerker en de organisatie al dan
niet een vervolgtraject opgestart worden 

RESULTAAT /VERVOLGTRAJECT

INTAKE

Verhelderen vraagstelling
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BEZOEKLOCATIES

Alkmaar
Almelo
Almere
Alphen a/d Rijn
Amstelveen
Amsterdam
Amersfoort
Apeldoorn
Baarn
Barendrecht

Bergen op Zoom
Bilthoven
Breda
Brunssum
Bussum
Culemborg
Delft
Den Bosch
Deventer
Diemen

Dordrecht
Ede
Eemnes
Eindhoven
Gouda
Groningen
Harderwijk
Hattem
Helmond
Hengelo

Rijswijk
Rotterdam
St. Michielsgestel
Tiel
Tilburg
Utrecht
Velp
Venlo
Zwolle
Zeist

Hilversum
Leusden
Leeuwarden
Lemmer
Maastricht
Middelburg
Nijmegen
Oud Beijerland
Ouderkerk a/d Amstel
Oss

ALTIJD DICHTBIJ

Landelijk dekkend en STERK IN DE REGIO


