INFOBLAD: MARKTAANDEEL PARTICULIER / ZAKELIJK

Bedrijfsprofiel

Pluspunten*

Diensten Scansense:
- Advisering, bemiddeling, coaching en training
op het gebied van persoonlijke en organisatieontwikkeling.
- Digitale consultancy op het gebied van
spannings- en stemmingsvraagstukken.

Scansense biedt uniek maatwerk in het geval van
persoonlijke dilemma's of organisatievraagstukken
die van invloed zijn op het menselijk functioneren.
De interventies van Scansense zijn gericht op het
optimaliseren van de prestaties en performance,
alsmede de psychische- en fysieke gezondheid.
Scansense bundelt de krachten van disciplines die
doorgaans separaat opereren tot een hoogwaardig
en samenhangend dienstenpakket. Afhankelijk van
de vraag worden één of meerdere disciplines ingezet
die elk hun aandeel leveren binnen hetzelfde aanbod,
zoals een adviseur, coach, trainer, (bedrijfs)maatschappelijk werker, (organisatie)psycholoog, loopbaanadviseur, therapeut, of casemanager.
Scansense kent aan iedere klant een vast aanspreekpunt (coördinerend consultant) toe, die de samenhang en kwaliteit van de dienstverlening waarborgt.
Als zodanig behartigt deze professional de belangen
van de cliënt en de opdrachtgever, en fungeert deze
als intermediair voor alle betrokken partijen.

Scansense is méér dan alleen een luisterend oor:
Actieve cliëntsupport, full-service en shorttrack
policy zijn eigentijdse termen die op het efficiënte
samenwerkingsproces duiden tussen Scansense en
de cliënt enerzijds, en Scansense en de opdrachtgever anderzijds. Met doortastende analyses en
verdiepende leermaterialen dringt Scansense goed
tot de kern door, zodat sprake is van echt maatwerk.
Vanwege de voortdurende interactie met de cliënt
-gebaseerd op best practice en evidence-based
methodieken- is elk vraagstuk aan te pakken, anders
dan bij standaard programma’s. Hoewel menigeen
het oplossen van het gevolg essentieel acht, voorziet
Scansense met het aanpakken van de oorzaak in
meer wezenlijke leerbehoeften. Omdat Scansense
signalen doorgrondt die gewoonlijk niet boven water
komen, leiden de aangereikte handvatten eerder en
langer tot het gewenste resultaat. Zich beter gehoord
voelen en daardoor effectiever gaan handelen is een
win-win situatie die zichzelf terugbetaalt. Deze
onderscheidende werkwijze maakt van Scansense
een fundamentele en laagdrempelige schakel, die
in de zorgketen velerlei mensen aansluiting biedt.
Scansense maakt de zorgcirkel sluitend door samen
te werken met artsen, fysiotherapeuten, juristen, e.a.
Ook zonder verwijzing kan iemand zich aanmelden.
De intake volgt zonder wachttijd óf desgewenst is
tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek nog om
te schakelen naar de intake, zodat snel te starten is.

Persoonlijke problematiek

Arbeidsgerelateerde problematiek

-

-

Slogan Scansense: Werpt licht op dilemma’s.

Relatie- of scheidingsprobleem
Ongewenste zwangerschap
Opvoedingsprobleem
Scholings- of loopbaanvraagstuk
Ziekte- of schoolverzuim
Ingrijpend ziektebeeld
Verslavingsprobleem
(Huiselijk) geweld
(Seksueel) misbruik
Burenruzie
Angst en/of agressie
Traumatische ervaring
Stress en/of depressie

(Arbeids)conflict of functioneringsprobleem
Reorganisatie of ontslag
Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
Selectie- of scholingsvraagstuk
Frequent verzuim
Lastige klanten of collega’s
Samenwerkings- of loyaliteitsprobleem
Klantvriendelijk en klantgerichtheid
Klachtenafhandeling
Pesterij of (seksuele) intimidatie
Spannende presentatie of sollicitatie
Bedrijfs- risico of ongeval
Werkstress of burnout

Vier zorgtrajecten

Drie zorgpakketten*

-

-

Optimalisatie
Optimalisatie; Vertrouwenspersoon
Revitalisatie, Re-integratie, Loopbaanoriëntatie

Infoblad Marktaandeel

Compact : standaard Pluspunten
Comfort : Loyaliteitsvoordeel
Compleet : alle Pluspunten (full-service)
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Maatwerkproducten

Tip: beschouw de mogelijkheden als onbeperkt.

Diagnostiek en behandeling
- Crisisinterventie
- Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen
- Stervensbegeleiding
- Stress-, depressie- of burnoutbehandeling
- Ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken
- Begeleiding bij somatische aandoeningen en
ziektebeelden
- Ondersteuning bij ethische vraagstukken
- Begeleiding bij angst, agressie of seksueel
misbruik

Contextuele benadering
- Omgaan met agressie en (huiselijk) geweld
- Omgaan met verslaving
- Omgaan met cultuurverschillen
- Omgaan met pesterij of seksuele intimidatie
- Omgaan met veranderprocessen
- Omgaan met ziektebeelden
- Omgaan met medezeggenschapszaken
- Omgaan met klachten
- Omgaan met zingevings- en identiteitsvraagstukken

Persoonlijke effectiviteit
- Communicatietechniek en sociale vaardigheden
- Feedback geven of vragen én ontvangen
- Assertiviteit, confronteren en grenzen stellen
- Omgaan met weerstand
- Rationele Effectiviteits Training (RET)
- Cognitieve en/of ski-vaardigheden
(www.skiskills.nl)

Zelfsturing
- Profileren en presenteren
- Pro-actief en initiatiefrijk handelen
- Creatief en innovatief denken
- Emotionele intelligentie en zelfreflectie
- Flexibiliteit, stressbestendigheid en
aanpassingsvermogen
- Emotieregulatie

Personeelsmanagement
- Verzuim- en functioneringsgesprekken
- Competentiegericht beoordelen en assessment
- Competentiegerichte werving- en
selectiemethoden
- Samenwerken met collega’s en teambuilding
- Omgaan met weerstand (bij veranderprocessen)
- Didactische vaardigheden
- Vaardigheden inter- en supervisiebegeleiding
- Werkplekbegeleiding en jobcoaching
- Kwaliteitsmanagement

Organisatievermogen
- Structureren, plannen en organiseren
- Klantgericht, klantvriendelijk en commercieel
handelen
- Taakgericht, probleemoplossend en
besluitvaardig handelen
- Strategisch, doel- en resultaatgericht handelen
- Effectief vergaderen
- Adviesvaardigheden en onderhandelen
- Oordeelsvorming en probleemanalyse
- Leidinggeven, delegeren en motiveren

Infobladen

Tip: download de actuele versie via de website.

-

-

Zorgaanbod algemeen
Zorgaanbod meerwaarde
Digitense
Vertrouwenspersoon
Mediation (relatiebemiddeling)
Persoonsgebonden budget
Mantelzorg

Coaching
Business-coaching
Training
Re-integratie
Loopbaanoriëntatie
Verliesverwerking
Sociale media service

Informatie

Tip: benut een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Scansense
Bureau voor persoonlijke en organisatieontwikkeling
Pekingsingel 101
3404 EC IJsselstein
Tel. 030-6875559 of 06-51751999
Fax 030-6886846

E-mail
Website
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn

Afhankelijk van de soort opdracht werkt Scansense
tevens in speciaal geselecteerde opleidingslocaties
of desgewenst incompany in Nederland en België.

Het onderscheidend vermogen van Scansense is
nader weergegeven op het Infoblad Zorgaanbod:
alle Pluspunten en Zorgtrajecten+zorgpakketten.*
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: info@scansense.nl
: www.scansense.nl
: www.facebook.com/scansense
: www.twitter.com/scansense
: www.youtube.com/user/scansense
: www.linkedin.com/in/franskarremans
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