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Inleiding

Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit (NEV) is gespecialiseerd in integrale metingen en evidence-based
interventies die een meetbaar resultaat opleveren voor werkzaam Nederland. Wij ontwikkelen onze oplossingen
vanuit drie wetenschappelijke domeinen: positieve psychologie, interpersoonlijke neurobiologie en systeem
wetenschappen. Onze integrale en systemische kijk op vitaliteit, welzijn en organisatievitaliteit en de praktische
toepassingen daarvan, door middel van slimme technologie en jarenlange praktijkervaring, maakt ons een unieke
speler op de Europese markt. Om werkzaam Nederland te ondersteunen vitaler te worden hebben wij een slimme,
schaalbare HR Analytics Software ontwikkeld waarin al onze meetinstrumenten en interventies samen komen.
Het NEV is daarmee uw preventieve HR partner die u en uw organisatie bijstaat bij alle vraagstukken omtrent
vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en verzuim. Een multidisciplinair team staat voor u klaar, gespecialiseerd in
evidence-based diagnostiek, gedragsverandering, activatie en het succesvol implementeren van de geschikte
metingen en interventies die passen binnen uw organisatie. Daarnaast weten onze professionals als geen ander de
impact en het rendement op investeringen in vitaliteit meetbaar en inzichtelijk te maken.
Met onze data gedreven en evidence-based aanpak helpt ons team draagvlak te creëren op iedere laag binnen uw
organisatie, vitaliteit effectief te bevorderen en zo uw organisatie vitaler te maken. Wij kunnen meerwaarde bieden
op elk niveau binnen uw organisatie. Ons onderscheidend vermogen vatten we daarbij samen in drie kernwoorden:
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Stressoren
HR Analytics
Stressoren zijn werkkenmerken die een bepaalde inspanning van de

werknemer vereisen, direct of indirect. Te langdurige of intense

stressoren kunnen leiden tot een negatieve werkbeleving en

uitputting. Onder het werkkenmerk ziet u de geschatte invloed
Ga
voorbij
de traditionele metingen en ontdek de daadwerkelijke
hiervan
op werkbeleving.
bronnen voor tevredenheid, betrokkenheid en vitaliteit binnen uw
organisatie. Met onze HR Analytics software kunt u systemische
analyses uitvoeren die verder gaan dan een MTO en andere scans.
Tevens worden uitkomsten zodanig teruggekoppeld dat iedereen
binnen uw organisatie aan de slag kan gaan met het bevorderen van
vitaliteit, welzijn en organisatievitaliteit.
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HR Analytics
Software
Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit
presenteert een software pakket waarmee u realtime diepgaand inzicht creëert in de oorzaken
achter werkbeleving en organisatorisch gedrag.
Dankzij een slimme terugkoppeling op ieder niveau
van de organisatie kunt u en uw team direct aan de
slag met het resultaatgericht oplossen van
oorzaken van stress en het verbeteren van
vitaliteit op de werkvloer.

Meerwaarde
Dankzij onze HR Analytics Software maken wij het u gemakkelijk om periodieke metingen uit te voeren
en resultaatgericht te investeren in de verbetering van vitaliteit op ieder niveau van de organisatie.
Hieronder vindt u een reeks voordelen die u behaalt met onze software:

Wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de

Heldere doelstellingen en een concreet

oorzaken achter werkbeleving en organisatorisch

actieplan om mogelijke (huidige en

gedrag (verzuim, verloop, productiviteit).

eventuele nieuwe) oplossingen met elkaar

Prioritering van de belangrijkste uitdagingen en

te integreren en te implementeren op

kansen op het gebied van vitaliteit, verzuim en

verschillende organisatielagen.

duurzame inzetbaarheid.

Verhoging van vitaliteit,

Een evidence-based adviesrapport met praktische

stressbestendigheid en veerkracht bij

adviezen dat u ondersteunt om resultaatgericht te

werknemers en leidinggevenden dankzij

investeren in het oplossen van de belangrijkste

gepersonaliseerde meetbare interventies;

uitdagingen en in het benutten van de belangrijkste
kansen.
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Wat meten wij?
Om tot een betrouwbare diagnose te komen
maken we gebruik van het Job Demands Resources Model. Dit is een wetenschappelijk
getest model waarmee we de relatie tussen
werkkenmerken, werkbeleving en werkgedrag
binnen teams, afdelingen en de organisatie als
geheel aantoonbaar kunnen maken.

Werkkenmerken

Werkbeleving

Organisatorisch gedrag

De balans in werkkenmerken

Werkkenmerken koppelen we

Op basis van werkkenmerken

meten we kwantitatief met een

vervolgens

belangrijke

en werkbeleving bekijken we

wetenschappelijk onderbouwde

aspecten van de werkbeleving

wat de belangrijkste adviezen

scan.

zoals betrokkenheid, vitaliteit,

zijn om organisatorisch gedrag

veerkracht en autonomie.

te verbeteren.
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Om tot een betrouwbare en complete diagnose te komen meten wij de volgende werkkenmerken en
werkbeleving variabelen:

Job Demands-Resources Variabelen
Privé

Werkinhoud

Werkrelaties

Gezondheid

Ambachtschap

Klantcontact

Assertiviteit

Rolverdeling

Gezin

Autonomie

Kwantiteit (van taken)

Begeleiding

Samenwerkings-

Financiën

Cognitieve belasting

Lichamelijke belasting

Besluitvorming

vormen

Woonsituatie

Complexiteit

Nachtwerk

Betrokkenheid

Steun

Relatie

Congruentie (met eigen

(ploegendienst)

Coaching

Sturing

Vrije tijd

normen en waarden)

Tijdsdruk

Communicatie

Verbinding

Hobbies

Doelen (duidelijkheid)

Variatie (in taken en

Feedback

Vertrouwen

Sport

Emotionele belasting

activiteiten)

Leiderschap

Verwachtingen

Informatie

Veiligheid (fysiek)

Management

Beschikbaarheid

Werkdruk

Psychologische

Kenniswerk

veiligheid

Werkvoorwaarden

Werkomstandigheden

Primaire arbeidsvoorwaarden (loon)

Omgangsnormen

Directie

Procedurele integriteit /

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Processen

Hiërarchie

transparantie

Diversiteit

Projectmanagement

Klantgerichtheid

Reorganisatie

Doelstellingen (lange termijn)

Rolmodelschap

Organisatie

Strategie

Faciliteiten

Technologie & IT

Geschiedenis

Verdienmodel

Inclusiviteit

Verantwoordelijkheden

Organisatie

Visie

Informatievoorziening

Waardering

Planning / Jaarplan

Waarden

Kansen voor ontwikkeling

Werkplek

Performance management

Werken op afstand (of thuiswerken)

Specifieke Vitaliteit Variabelen
Persoonlijke vitaliteit

Werkbeleving

Stressbestendigheid

Veerkracht

Lichamelijke veerkracht

Betrokkenheid

Cognitieve flexibiliteit

Autonomie

Emotionele intelligentie

Werktevredenheid

Sociale ondersteuning
Identiteit en inzetbaarheid
Timemanagement
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Terugkoppeling
De uitkomsten van de meting worden
geautomatiseerd teruggekoppeld via een digitaal
dashboard op drie niveaus:
Organisatieniveau bestemd voor directie & HR
Afdelingsniveau bestemd voor directie, HR en
leidinggevenden
Individueel niveau bestemd en alleen
toegankelijk voor de werknemer

Zo ontvangt u een duidelijk overzicht van de

Uw personeel wordt voorzien van een persoonlijk

meest significante uitdagingen en kansen op

dashboard waarin zij een duidelijk overzicht vinden

ieder niveau van de organisatie en kunt u gelijk

van hun uitdagingen en kansen op het gebied van

aan de slag met de verbetering van vitaliteit

vitaliteit. Tevens kunnen zij zelfstandig en direct aan

binnen uw organisatie.

de slag met gerichte interventies.

Uitvoering diagnose
De opzet, uitvoering en terugkoppeling van de
diagnose duurt gemiddeld 2 weken en kan periodiek
uitgevoerd worden onder al uw medewerkers. De
tijdsvinvestering per medewerker om deel te nemen
is gemiddeld 45 - 60 minuten. Ons advies is om een
eerste diagnose uit te voeren als nulmeting en deze
vervolgens tenminste eens per jaar te herhalen. In de
periode tussen de diagnoses kunt u met de
actiepunten aan de slag, zodat u in de volgende
meting de geboekte vooruitgang in kaart kan brengen
en nieuwe prioriteiten kunt stellen vanuit HR.
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Rapportage en werksessie
Zodra u de diagnose heeft afgenomen op team-,
afdeling- en organisatieniveau ontvangt u van onze
specalisten een aanvullende rapportage. Vervolgens
organiseren we een werksessie om samen met u de
belangrijkste uitkomsten door te nemen.
Tijdens deze werksessie zullen we samen dieper
ingaan op de meest urgente uitdagingen en kansen
die het rapport belichten en bespreken we de
belangrijkste actiepunten en hoe u deze kunt
aanpakken.
Samen met onze HR specialisten, vitaliteitsexperts
en data-analisten gaat u aan de slag met het
aanscherpen van het actieplan voor het bevorderen
van vitaliteit. Hierbij worden het bestaande beleid en
huidige interventies binnen uw organisatie

Resultaatgericht investeren

meegenomen.

Met de uitkomsten van de werksessie ontwikkelen
we samen met u een integraal vitaliteitsbeleid en
actieplan. Middels dit actieplan kunt u samen met
uw collega's resultaatgericht aan de slag met het
verbeteren van vitaliteit binnen uw organisatie.
Zo maakt u uw HR afdeling data gedreven en
resultaatgerichter dan ooit als het gaat om
verbeteringen doorvoeren op het gebied van
vitaliteit, duurzame inzetbaarheid,
organisatievitaliteit en productiviteit.
De diagnose is tevens in te zetten, zodat u
vooruitgang kan monitoren en onderbouwen
richting stakeholders.
Real-time Inzicht in de energiebronnen en
oorzaken van stress binnen uw organisatie.
Uw HR afdeling data gedreven en
resultaagerichter dan ooit maken.
Denk, meet en opereer integraal dankzij onze
state of the art HR Analytics software.
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HR Support
Implementatie
Zodra u bij ons bent aangesloten, kunt u via uw
online

dashboard

direct

aan

de

slag.

Wij

ondersteunen u bij de implementatie van de HR
analytics software, zorgen ervoor dat al uw
medewerkers toegang krijgen tot de scans en
interventies en helpen u tevens op weg bij het
uitvoeren van uw eerste meting.

Activatie & communicatie
Een belangrijk onderdeel van onze service is het
leveren

van

een

op

maat

activatie-

en

communicatiecampagne zodat op iedere laag van
de organisatie de intrinsieke motivatie hoog
gehouden wordt om aan de slag te gaan met
vitaliteit.

Helpdesk
Eenmaal aangesloten bij het NEV kunt u te allen
tijde voor al uw vragen bij ons terecht voor hulp
en ondersteuning. Onze helpdesk is beschikbaar
tijdens kantooruren en wij streven ernaar uw
vragen binnen een uur te beantwoorden.

Service & onderhoud
Om de beste service te verlenen zorgen wij ervoor
dat de software 24 uur per dag te gebruiken is.
Tevens

zijn

wij

continu

bezig

met

het

doorontwikkelen van onze HR Analytics software.
Wij brengen u hier uiteraard van op de hoogte.
Mocht u zelf wensen hebben met betrekking tot
de software, dan kunt u dit altijd aan ons
communiceren.
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Vitaliteit
programma's
Onze programma's zijn ontwikkelt in samenwerking met het
wetenschappelijk Instituut Gak, Europees Instituut de Baak en
Zilveren Kruis en is het enige integrale programma in Nederland dat
deelnemers ondersteunt om op ieder onderdeel van de persoonlijke
vitaliteit vooruitgang te boeken. De kern van onze programma's
gaat over het verschuiven van een curatieve naar preventieve
houding ten opzichte van (werk)stress.

VITALITEIT PROGRAMMA'S

De 7 Pijlers
voor Vitaliteit

Introductie
Onze experts hebben een gebruiksvriendelijk en
effectief trainingsprogramma voor duurzame
inzetbaarheid ontwikkeld: De 7 Pijlers voor
Vitaliteit. Dit programma helpt medewerkers om
fit, vitaal en stressbestendig te worden en te
blijven. Het programma is onderbouwd vanuit de
nieuwste inzichten uit de neurobiologie,
systeemwetenschappen en positieve psychologie.
Dat maakt het de meest integrale oplossing voor
organisaties om vitaliteit te bevorderen.

Waarom de 7 Pijlers?
Interventies op het gebied van stress, vitaliteit en
duurzame inzetbaarheid zijn vaak nog te
symptomatisch, eenzijdig en ineffectief. Het NEV
heeft daarom een diepgaand onderzoek uitgevoerd
naar een optimale aanpak van stress en vitaliteit,
in samenwerking met het Europees Instituut,
Wetenschappelijk Instituut Gak en Zilveren Kruis.
Uit dit onderzoek zijn zeven pijlers gekomen die
leiden tot dé integrale aanpak waarmee
werknemers hun biologische, psychologische en
sociale energiebronnen kunnen versterken en op
praktische wijze consistent aan vitaliteit kunnen
werken.
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Hoe werken de 7 Pijlers?
Centraal in dit trainingsprogramma staan de
principes van zelfregulatie en interactieve
regulatie. Dit is de capaciteit van mensen om
zichzelf in balans te houden, in afstemming met
hun omgeving en de uitdagingen die op hun pad
komen. Het programma bevat interactieve online
modules, aangevuld met een incompany training
waarin mensen zichzelf trainen om
stressbestendig, fit en vitaal te blijven.

Tools en trainingen
voor zelfregulatie
Verhoog de vitaliteit en verlaag verzuim- en
verloopcijfers binnen uw organisatie met de 7
Pijlers voor Vitaliteit. Door uw medewerkers te
trainen in vaardigheden voor zelfregulatie en
interactieve regulatie wordt vitaal werken de
nieuwe norm. Onze experts maken uw
trainingsprogramma volledig op maat en stellen
samen met u de belangrijkste leerdoelen op voor
een optimaal resultaat. Het NEV staat voor de beste
kwaliteit vitaliteit trainingen. Volledig gericht op
preventie en zo ontworpen dat we resultaten
meetbaar maken.
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Integraal opgezet en
wetenschappelijk
onderbouwd
Het grote verschil tussen de 7 Pijlers
voor Vitaliteit en andere programma's is
de integrale en wetenschappelijke
benadering. Waar andere programma's
zich richten op één aspect van stress of
vitaliteit, integreren de zeven pijlers alle
aspecten die werknemers tegenkomen
in hun (werk)leven. De 7 Pijlers zijn:
Energie, Lichaam, Cognitie, Emotie,
Identiteit, Interactie en Tijd. Door
regelmatig in deze pijlers te investeren,
ontwikkelen mensen een opwaartse
spiraal van vitaliteit in hun leven.
Daarmee worden ze niet alleen zelf
steeds vitaler, maar vitaliseren ze ook
anderen om zich heen.

Meetbaar resultaat
Het volledige programma is erop
afgestemd om uw medewerkers te
ondersteunen in het verhogen van hun
capaciteit tot zelf- en interactieve
regulatie voor een stressbestendig
(werk)leven, zodat ze optimaal bijdragen
aan een productieve en plezierige
werkomgeving. Deze effecten zijn
meetbaar terug te zien. Werknemers zien
tevens hun vooruitgang terug in hun
persoonlijke dashboard, wat voor extra
motivatie zorgt in het continu blijven
investeren in vitaliteit.
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Subdoelstellingen van de 7 pijlers voor Vitaliteit
Subdoelstellingen die wij met de deelnemers behalen tijdens het programma zijn onder andere:
Gevorderd begrip van - en inzicht in - stress en het effect ervan op jezelf, je team en organisatie.
Een persoonlijke vitaliteitsmeter om stress te monitoren en te hanteren.
Zelfregulatie en zelfkalmering kunnen toepassen gedurende de dag.
Gezonde leefstijl gewoontes opbouwen en versterken bij jezelf en anderen.
Eigen denkpatronen herkennen als constructief of belemmerend en vervolgens positief beïnvloeden.
Emoties herkennen en positieve emoties versterken bij jezelf en anderen.
Persoonlijke invloed en betrokkenheid in de organisatie in kaart brengen en actief gebruiken.
Sterke kanten afstemmen binnen je team en vaker inzetten, zwakke kanten (h)erkennen en ondervangen.
De invloed van tijd binnen teams of projecten beter begrijpen en managen.
Effectief omgaan met prikkels en afleidingen.

VITALITEIT PROGRAMMA'S

Theorie achter de 7 pijlers voor vitaliteit
Hieronder staat een kort inhoudelijk overzicht van de belangrijkste kennis,
mindset en vaardigheden die je kunt ontwikkelen per pijler.

Pijler 1

Energie (stress psycho-educatie)

In deze pijler krijgen deelnemers de meest actuele

Deelnemers ontwikkelen vaardigheden op basis van

wetenschappelijk onderbouwde kijk op stress en

korte maar krachtige oefeningen om stress te

vitaliteit. Ze leren stress herkennen bij zichzelf en

reguleren. Ze leren herkennen wanneer ze gevangen

anderen door middel van wat wij de vitaliteitsmeter

raken in een ‘neerwaartse’ stress spiraal en hoe je dit

noemen, gebaseerd op de stresscurve.

kan omzetten naar een ‘opwaartse’ spiraal van
vitaliteit en veerkracht.

De opwaartse spiraal

↘

Dit model is afkomstig uit de positieve psychologie (broaden-and-build theory)
en vormt een basis gedurende de hele training. In elke pijler wordt er gekeken
hoe deze een bijdrage levert aan de opwaartse spiraal.

Pijler 2

Fit en gezond (lichaam)

De tweede pijler zet het lichaam centraal en

tools om stress en spanning gedurende de (werk)dag

deelnemers leren enkele essentiële principes van de

te reguleren, bijvoorbeeld in moeilijke gesprekken of

fysiologie van de energieregulatie rondom stress,

frustrerende taken. Verder leren ze hoe ze hun

herstel en vitaliteit. Ze krijgen inzicht in de

leefstijl

lichamelijke processen die tijdens een stressreactie

optimaliseren, bijvoorbeeld op het gebied van slaap,

spelen en hoe ze hier beter mee om kunnen gaan.

voeding,

Hierin spelen (bio)ritmes een cruciale rol, bijvoorbeeld

identificeren ze ook positieve gewoonten in hun team

het ritme van spanning-ontspanning gedurende de

of organisatie breed waar ze in kunnen deelnemen of

dag. Daarnaast leren ze hier lichaamsgerichte

bijdragen.

met

kleine

beweging

veranderingen
en

ademhaling.

kunnen
Hierbij
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Pijler 3

Denk aan je denken (Cognitie)

In de derde pijler staan cognitie en mentaliteit

patronen. Hierbij hoort het leren differentiëren van

centraal. Deelnemers leren hoe mentale modellen en

gedachten,

overtuigingen tot stand komen en welke invloed dit

gewaarwordingen

heeft op hun eigen beleving van situaties én hoe

beïnvloeden. Verder leren ze flexibeler te zijn in hun

anderen situaties anders beleven dan zijzelf. Ze

perspectief, onder andere door te kijken waar hun

identificeren denkpatronen die belemmerend zijn en

invloed ligt in dagelijkse situaties en omstandigheden

leren hoe deze om te vormen naar positieve

binnen de organisatie.

De stress curve en vitaliteitsmeter

gevoelens
en

hoe

en
deze

lichamelijke
percepties

↗

Dit is een ander basismodel tijdens de training en is afkomstig uit neurobiologisch
onderzoek naar de relatie tussen stress- en prestatieniveaus. Deelnemers ontwikkelen
hun eigen vitaliteitsmeter op basis van deze stresscurve.

Pijler 5
5
Interactie met Pijler
omgeving
en relaties

Pijler 4
Pijler met
4 emoties
Effectief omgaan
Effectief omgaan met emoties

Deze pijler is een kantelpunt in de training, waarbij er

Interactie met omgeving en relaties

In de vijfde pijler leren deelnemers het belang van

Dezemeer
pijlernadruk
is een kantelpunt
in de training,
waarbij erinteracties
In de vijfde
pijler
leren met
deelnemers
hethet
belang
steeds
komt op interactieve
regulatie.
bij het
omgaan
stress én
hoogvan
steeds
meer
nadruk komt
regulatie.
interacties
bij het omgaan
metpositieve
stress énsociale
het hoog
Emotie
is dit
kantelpunt
omdatophetinteractieve
per definitie
een houden
van veerkracht,
waarbij
Emotie is én
dit kantelpunt
het per
definitie
houden
van veerkracht,
sociale
persoonlijke
relationele omdat
dimensie
heeft.
Vooreenrelaties
essentieel
zijn. Ze lerenwaarbij
de kernpositieve
van positieve
persoonlijke
dimensie
heeft. (h)Voorcommunicatie
relaties essentieel
zijn. Ze
de kernenvan
positieve
deelnemers
ligt én
de relationele
focus op het
beter leren
en feedback
omleren
bij zichzelf
anderen
deelnemers
ligt deemoties
focus open
hetdie
beter
erkennen
van eigen
vanleren
anderen. De

communicatie
en feedback
om bij Daarnaast
zichzelf en leren
anderen
de opwaartse
spiraal
te versterken.

(h) erkennen
vanversterken
eigen emoties
die van anderen.
nadruk
ligt op het
vanen
positieve
emoties

de opwaartse
spiraal tefeedback
versterken.
Daarnaasten
leren
ze effectiever
negatieve
te tolereren

De nadruk
op het versterken
positieve
ze effectiever
negatieve
feedback
tolereren en te
vanwege
de ligt
belangrijke
bijdrage van
hiervan
aanemoties
de delen.
Grenzen worden
hierin
ook te
meegenomen.
vanwege
de belangrijke bijdrage hiervan aan deDeelnemers
delen. Grenzen
worden
meegenomen.
opwaartse
spiraal.
kunnen oefenen
met hierin
uitdagende
relaties
opwaartse spiraal.
Er is daarnaast tijd om te oefenen met moeilijke

met deze
uitdagende
of Deelnemers
gesprekken kunnen
op hetoefenen
werk om
actiefrelaties
en
of gesprekken
op het
werkvan
omte deze
actief en
constructief
aan te gaan,
in plaats
vermijden.

Er is daarnaast
om te oefenen
met moeilijke
emotionele
situaties,tijd
bijvoorbeeld
het omgaan
met
emotionele
emoties
zoals situaties,
irritatie bijvoorbeeld
of frustratiehet
vanomgaan
anderemet
emoties zoals irritatie of frustratie van andere
werknemers.
werknemers.

constructief aan te gaan, in plaats van te vermijden.
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Pijler 6

Identiteit

De zesde pijler helpt deelnemers hun persoonlijkheid

voor het vernieuwen van vitaliteit en veerkracht. Ze

(Big 5) beter te begrijpen, met een nadruk op het

oefenen hierbij met het maken van de vertaalslag

identificeren van sterke kwaliteiten en het proactief

tussen inspiratie, aspiratie en de realisatie daarvan in

inzetten hiervan. Tegelijkertijd is er ook aandacht

hun (werk)leven. Ook organisatorische waarden en

voor zwakkere kanten en hoe deze te ondervangen in

doelen worden hierin meegenomen.

afstemming met collega’s. Verder leren deelnemers
hoe hun inspiraties en aspiraties een bron kunnen zijn

Pijler 7

Timemanagement (tijd)

In de laatste pijler besteden we voornamelijk

reflecteren op tijdsbesteding. In deze pijler komen we

aandacht aan efficiëntie en effectiviteit, het verschil

opnieuw terug op grenzen, dit keer in het afgrenzen

ertussen en het combineren ervan - in andere

van activiteiten en het bepalen van grenzen naar

woorden, de juiste dingen op de juiste manier doen.

zichzelf, bijvoorbeeld wat ‘goed genoeg is’ (definition

Dit

tools

of done). Hier nemen we het plannen van hersteltijd in

(Eisenhower matrix, 80/20 analyse, batching), maar

mee en het omgaan met prikkels en afleidingen

ook op structurele gewoonten in het plannen en

binnen en buiten het werk.

komt

deels

neer

op

pragmatische

Desired outcome van de 7
pijlers voor Vitaliteit
Het trainingsprogramma De 7 Pijlers voor
Vitaliteit stelt zich zelf het volgende doel:

"Deelnemers hebben een verhoogde capaciteit tot
zelf-

en

interactieve

regulatie

voor

een

stressbestendig (werk)leven en kunnen optimaal
bijdragen aan een productieve en plezierige
werkcultuur."

OPTIONEEL

Optioneel
Aanvullende diagnose adviesrapporten

Consultancy (per uur)

Heeft u behoefte aan extra diagnose en
adviesrapporten, op maat programma's en/of
beleidsplannen op organisatie-, afdeling-, regio-.
en/of locatieniveau, dan kunt u deze opvragen.

Heeft u behoefte aan meer ondersteuning in het
verbeteren van uw beleid en/of in het opzetten en
uitvoeren van interventies dan kunt u te allen tijde
onze consultants inschakelen.

Coaching & counseling (per uur)

In-company interventie en
trainingsprogramma's (per module)

Het NEV werkt met een team van ervaren en
gecertificeerde coaches en counselors. Mocht
een medewerker behoefte hebben aan
persoonlijke één op één coaching en/of
counseling dan kunnen zij via de software een
aanvraag indienen. Coaching- en counseling
trajecten zijn op maat en worden enkel en alleen
gedaan na goedkeuring van HR.

Heeft u behoefte aan een op maat gemaakte
interventie en/of trainingsprogramma voor uw
MT, leidinggevenden en/of medewerkers? Onze
Learning & Development afdeling kan een incompany programma voor u ontwikkelen. Deze
kan één of meerdere modules omvatten. Onze
interventies en trainingsprogramma’s worden
altijd op maat gemaakt, wetenschappelijk
onderbouwd en afgestemd op de belangrijkste
uitdagingen en kansen binnen uw organisatie.

EXPERTISECENTRUMVITALITEIT.NL

Wij staan voor u klaar
Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht.

Daniel Krikke
Managing Partner
Daniel@expertisecentrumvitaliteit.nl
+31 6 527 62 620

Bas Snippert
Head of Learning & Development
bas@expertisecentrumvitaliteit.nl
+31 6 283 64 268
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