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Corona Impact Assessment

Het tweede kwartaal van 2020 heeft Nederland op zijn kop gezet als het gaat om hoe men werkt. Organisaties 

bereiden zich volop voor op het herinrichten van het kantoor op de 1,5 meter samenleving. Belangrijk, maar 

breng ook scenario’s voor de (middel)lange termijn in kaart door onder andere de behoeften bij je 

medewerkers te inventariseren zodat je een goede vertaling kunt maken naar een nieuwe manier van 

(samen)werken die werkt, voor de korte én lange termijn.

Men werkt nu geruime tijd veel thuis en leert zich aanpassen. Dit komt met beperkingen, gebreken en nieuwe 

manieren. Welke dit zijn, zijn van essentieel belang om te weten als management van de organisatie maar ook 

als teamleider en teamleden. Deze situatie vraagt om antwoorden op de juiste vragen per team en op een 

manier dat iedereen met de resultaten kan werken naar meer effectiviteit in deze nieuwe realiteit die nog 

maanden gaat duren. 

WPA heeft 10 jaar ervaring in het (continu) analyseren van werkgedrag op afstand voor meer dan 500 

organisaties. Wij leveren diepgaand inzicht in hoe mensen werken, wat hun behoeften zijn en hoe ze dat 

beoordelen. 
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CORONA IMPACT ASSESMENT

WPA heeft twee weken hard gewerkt om op onze bestaande analyse platform een module 

te realiseren die de impact van CORONA situatie op de werksituatie adequaat analyseert 

en helpt effectiever te (samen)werken komende periode en daarna. 



Wat levert Corona Impact Assessment
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Het Corona Impact assessment bestaat uit drie onderdelen:

1. DIGITAAL INTERVIEW  (10 min. Per medewerker)- Op maakt gemaakt 

digitaal interview voor alle medewerkers in de organisatie om in 10 

minuten tijd terugkoppeling te geven over hun belangrijkste 

werkprocessen, de ondersteuning daarin die ze nodig hebben en welke 

struikelblokken ze in deze nieuwe situatie tegen aan lopen. 

2. ONLINE DASHBOARD RESULTATEN – (2 weken na start digitale 

interviews)  WPA heeft een van de meest gebruiksvriendelijke en heldere 

dashboards met resultaten over hoe men werkt en hoe men de 

ondersteuning daarin beoordeeld. De resultaten uit het dashboard 

blijven 12 maanden online beschikbaar!

3. DEBRIEFING – (Virtuele uitleg &  debriefing over resultaten) in Microsoft 

Teams, Zoom of andere technologie. Naast het bevragen van de 

medewerkers, het leveren van het interactieve dashboard bieden we ook 

de mogelijkheid van virtuele debriefings. Dit kan er één zijn met 

management of facilitair, of een serie van debriefings per team om zo 

maatwerk inzichten te geven. 



Resultaten die uw organisatie verder helpen.
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Waarom de CIA van grote waarde is voor uw organisatie?

SNELHEID – Binnen twee weken resultaten. 

Vanaf de dag dat we mensen vragen stellen kunnen 

we binnen twee weken al een dashboard opleveren 

om snel inzicht te krijgen in wat men nodig heeft.

INZICHT IN EFFECTIVITEIT WERK

Wij analyseren welke werkzaamheden men normaliter doet 

en hoe men die doet (samenwerking, mate van concentratie) 

en zetten dat af tegen de huidige thuiswerk situatie en de 

ondersteuning ervan. Hier komen actie gerichte resultaten 

uit per team. 

BETROKKENHEID

Door iedereen te betrekken in de analyse krijgt men het 

gevoel dat er met de situatie rekening wordt gehouden. Het 

levert enerzijds meer engagement op en anderzijds extra 

engagement op omdat er resultaten uitkomen waar de 

organisatie op kan acteren om het werk beter te faciliteren.  



Project start en kosten.
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Om een CIA WPA bij uw organisatie uit te voeren zijn volgende zaken nodig:

1. Medewerkerbestand (e-mail / afdeling / etc) 

Om te starten moeten we een volledig medewerkerbestand hebben waaraan we het digitale interview 

kunnen sturen. Dit gebeurt volledig volgens alle AVG / GDPR normen en in lijn met uw eigen privacy 

policies. WPA is vertrouwd partner van Europese overheden voor het bevragen van medewerkers en 

voldoet aan alle richtlijnen. 

2. Communicatie plan 

Het is belangrijk om deze belangrijke uitvraag goed te communiceren. De huidige tijd vraagt om extra 

duidelijke communicatie en afstemming. Na het communiceren over de komst van deze uitvraag sturen 

we volgens de planning die met u is gemaakt de uitvraag naar de medewerkers. 

3. Kosten

De kosten* voor de Corona Impact Assessment is gebaseerd op het aantal medewerkers en komt 

inclusief projectondersteuning, uitvraag en dashboard. Al naar gelang kan een aantal debriefings daarbij 

ingekocht worden. 

0 – 100 2000,-

100–250       Medewerkers 2500,-

251-500    Medewerkers 3500,-

501-1000  Medewerkers 5000,-

Debriefings met teams tot 20 personen – tot 2 uur. 500,-

*kosten zijn voor de standaard WPA CIA scan, maatwerk opties mogelijk maar tegen andere tarieven. 

Alle bedragen zijn exclusief BTW.  Inclusief 12 maanden hosting van dashboard + data van uw organisatie. 



Voorbeelden dashboard

Op de volgende slides een aantal voorbeelden van de output in het dashboard. 

Hierin is te filteren op thuissituatie (alleenstaand, samenwonend, kinderen etc.), 

leeftijd etc.
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Inzicht in werkdynamiek en menselijk kapitaal
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Tevredenheidscriteria en mate van belangrijkheid
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Productiviteit 
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Thuiswerkvoorkeur toekomstige situatie
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Heeft u ondersteuning nodig in ophalen van de behoeften van uw 

medewerkers en de vertaling naar de impact op uw vastgoed? Wij 

helpen u graag verder. Neem contact op met: 

Manouk de Weert – Senior Consultant 
Organisatie – en huisvestingsadviseur

Janneke Koeleman – Senior Consultant 
Organisatie – en huisvestingsadviseur

J.Koeleman@brink.nl

+31 6 23 96 10 79 

M.de.weert@brink.nl

+31 6 51 95 81 51
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