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Als organisatie je
rendement vergroten
als vitaliteit provider
van werkzaam
Nederland?
Wilt u vanuit uw eigen organisatie of als zelfstandige
een bewezen propositie kunnen aanbieden als
Vitaliteitspartner van werkzaam Nederland? Uw
klanten onder uw eigen merk met behulp van onze
HR Analytics software real time inzicht geven in hoe
vitaal hun organisatie is? Uw klanten adviseren en
ondersteunen met gerichte interventies en advies
op maat? Gebaseerd op de nieuwste
wetenschappelijke inzichten en gebruiksvriendelijke
tooling? Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit
(NEV) zoekt naar kwaliteit partners.

Werkzaam Nederland
samen vitaal maken.
Het NEV heeft een scala aan unieke diagnose
tools en wetenschappelijke interventies
ontwikkeld die resulteren in een sterk rendement
op menselijk en financieel kapitaal voor klanten.
Als Certified Licensed Partner (CLP), kunt u de
dienstverlening van het NEV onder eigen
bedrijfsnaam aanbieden. Door uw portfolio te
verrijken met onze diensten en tools wordt uw
werk als vitaliteit provider/ adviseur niet alleen
resultaatgerichter en betrouwbaarder, u kunt
tevens uw eigen inkomsten vergroten.
Sluit u bij ons aan en draag bij aan onze missie:
Nederland Vitaal en Veerkrachtig maken.
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Inleiding
Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit (NEV) helpt organisaties en bedrijven met het ontwikkelen van een
integraal vitaliteitsbeleid. Door gebruik te maken van hoogwaardige diagnostiek krijgen organisaties een
wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de oorzaken van verzuim, verloop en werkdruk en welke interventies en
oplossingen het beste passen bij de organisatie om resultaatgericht te investeren in vitaliteit, duurzame
inzetbaarheid en verzuimreductie.
Als Licensed Partner is het NEV uw wetenschappelijke HR partner die samen met u en uw organisatie alle
vraagstukken omtrent vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en verzuim bij kleine als grote klanten weet te tackelen.
Een multidisciplinair team staat voor u klaar, gespecialiseerd in evidence-based diagnostiek, gedragsverandering,
activatie en het toepasbaar maken van wetenschappelijke interventies. Daarnaast weten onze professionals als geen
ander de impact en het rendement op investeringen in vitaliteit meetbaar te maken. Handig, mocht er extra
overtuigingskracht nodig zijn.
Met onze wetenschappelijke onderbouwde aanpak helpt het NEV draagvlak te creëren op iedere laag, vitaliteit
effectief te bevorderen en zo organisaties vitaler te maken. Samen kunnen wij meerwaarde bieden op elk niveau
binnen organisaties, met u als kartrekker. Ons onderscheidend vermogen vatten we daarbij samen in drie
kernwoorden:

Wetenschappelijk

Preventief

Gebruiksvriendelijk

We werken volledig wetenschappelijk
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onderbouwd en ontwikkelen onze

preventief en proactief opgezet,

gedragsverandering worden op maat

interventies vanuit de wetenschappelijke

omdat het voorkomen van
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domeinen: positieve psychologie,

problemen niet alleen beter, maar

toepasbaar gemaakt voor werknemer,

systeem- en neurowetenschappen.

ook goedkoper is dan genezen.

leidinggevende en HR.

Deze brochure is opgebouwd op volgorde van onze werkwijze, door te starten met diagnostiek en vervolgens te
kijken naar interventies. Na het uitvoeren van een evidence-based diagnose, ondersteunen onze experts bij
vraagstukken omtrent vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een
vitaliteitsbeleid of om het bevorderen van gewenst vitaal gedrag in organisaties. Zo bieden wij maatwerk voor
iedere organisatie, binnen elke sector, voor de individuele werknemer, op teamniveau en voor HRM-afdelingen en
directies. Zodra u Licensed Partner bent, staat het NEV achter u. Ons portfolio wordt dat van u. Om samen
Nederland te ondersteunen weer vitaal en veerkrachtig te worden.

Gebruiksvriendelijkheid

Impact op vitaliteit
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Diagnose

De toekomst van
HR diagnostiek

De vitaliteitdiagnose
Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit
presenteert een diagnosetool waarmee de
oorzaken van werkdruk en werkstress binnen
achterhaald kunnen worden. Dankzij onze
diagnose weet u binnen korte tijd wat er aan de
hand is bij uw klant en dankzij het gebruiksgemak
kunt u direct aan de slag met het resultaatgericht
oplossen van stressoren en het verhogen van
vitaliteit op de werkvloer.

Waarom een diagnose?
Van verzuim en verloop tot aan werkvermogen en
vitaliteit. Steeds meer organisaties willen actief en
preventief aan de slag. Maar welke interventie
kunnen zij het beste inzetten? Om daar achter te
komen is het belangrijk de oorzaken van
organisatorische gedragingen in kaart te brengen,
voordat u begint met interveniëren. Een
systemische diagnose kan u hierbij helpen en gaat
verder dan de traditionele scans zoals een MTO. De
diagnose zoekt naar oorzaken achter verzuim,
verloop en productiviteit én neemt positieve
bronnen voor vitaliteit mee.
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Diagnose

Hoe werkt een diagnose?
Ons online dashboard maakt het uitvoeren van
complexe diagnoses, scans en analyses
makkelijker dan ooit. Binnen 10 minuten verstuurt
u de eerste diagnose, zodat u binnen korte tijd
weet wat de oorzaken zijn van de huidige
werkbeleving en hoe dit verbeterd kan worden.
Tijdens de diagnoseperiode komt de data van
deelnemers direct binnen en wordt deze anoniem
teruggekoppeld in real-time. U ziet hoe de
diagnose verloopt en wat de eerste resultaten zijn,
zoals het organisatorische gedrag.

Resultaatgericht gaan
investeren in vitaliteit
Na een eerste grondige analyse van zowel de
stress- als hulpbronnen bij uw klant, kunt u
resultaatgericht gaan investeren in vitaliteit.
Dankzij onze diagnose heeft u meer grip op de
oorzaken van de werkbeleving en
organisatorisch gedrag. Zo weet u wat er in de
weg staat van een vitale manier van werken en
hoe u de vitaliteit kan bevorderen.
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Diagnose

Rapportage en werksessie
Onze slimme meetinstrumenten zijn gebaseerd op
vooraanstaande wetenschappelijke modellen
waarmee we een actiegerichte rapportage voor
stakeholders maken. Zodra u de diagnose heeft
afgenomen op team-, afdeling- of organisatieniveau,
kunt u onze experts uitnodigen voor één of meer
werksessies gebaseerd op het diagnoserapport.
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.

Integraal vitaliteitbeleid
Zo helpen onze diagnose tools, HR specialisten en
vitaliteitsexperts bij het optimaliseren van uw
werkzaamheden als professional. De diagnose is
makkelijk te herhalen op jaarlijkse basis, zodat u
veranderingen kan monitoren en onderbouwen
richting stakeholders. Zo blijft u het
vitaliteitsbeleid bij uw klant optimaliseren voor
jaarlijkse verbeteringen in duurzame
inzetbaarheid, organisatievitaliteit en
productiviteit. Wij ondersteunen u graag in dit
proces en denken met u mee in het selecteren en
faciliteren van de juiste interventies die duurzame
resultaten opleveren.
Inzicht in de hulpbronnen en stressoren
Informatie over de actuele oorzaken van
verzuim, verloop en werkdruk.
Een op maat gemaakt actieplan met daarin de
interventies die bijdragen aan een gezonde
manier van werken, vitaliteit en duurzame
inzetbaarheid.
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Na de diagnose

Overzicht van onze meest populaire diensten
Na het uitvoeren van de diagnose kunt u doelgericht gaan investeren in vitaliteit. U weet exact welke aspecten
van het werk belemmerend zijn en waar bronnen voor vitaliteit gevonden worden bij uw klant. Om hiermee
aan de slag te gaan verlenen wij aanvullende diensten die u kunnen helpen na de diagnose. Hieronder staan
enkele van onze meest populaire diensten:

Vitaliteitsinterventies op maat

De 7 Pijlers voor Vitaliteit

Op basis van de diagnose kunnen onze experts een
zeer doel- en resultaatgericht vitaliteitsprogramma
met u opstellen. Een programma kan één of meer
interventies omvatten, van incompany training en
coaching tot aan activatie- en communicatiecampagnes gericht op gedragsverandering.

Een integraal online trainingsprogramma voor het
bevorderen van vitaliteit. Dit populaire
trainingsprogramma ondersteunt medewerkers en
leidinggevenden om fit, vitaal en stressbestendig te
worden en zorgt ervoor dat een vitale manier van
werken de nieuwe norm kan worden. Volledig online,
interactief en flexibel in te zetten voor werknemers.

Vitaliteitcoaching

HR advies

Lopen medewerkers tegen hun grens aan? Dreigt er
burn-out of overspannenheid? Of spelen er andere
individuele hulpvragen? Onze coaches zijn
beschikbaar voor een proactieve en preventieve
oplossing. Onze gespecialiseerde coaches en
counselors helpen het verschil te maken tussen
uitval of herstel én professionele groei.

Onze HR specialisten staan u graag bij in het in
kaart brengen en oplossen van (complexe) HR
vraagstukken. Dit doen we vanuit jarenlange
ervaring met interventies en analytics. Onze HR
specialisten worden ook regelmatig ingezet voor
advies en ondersteuning in het oplossen van
casuïstiek rondom verzuim, burn-out of werkdruk.
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7 Pijlers voor Vitaliteit

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 blijven.
De 7 Pijlers voor Vitaliteit 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 hulpbronnen versterken en uitbouwen.
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7 Pijlers voor Vitaliteit

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 bij uw klanten met de 7 Pijlers voor
Vitaliteit. Door medewerkers te trainen in
vaardigheden voor zelfregulatie en interactieve
regulatie wordt vitaal werken de nieuwe norm. Onze
experts maken de trainingsprogramma's 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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7 Pijlers voor Vitaliteit

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 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
hun eigen vooruitgang ook terug in hun
persoonlijke dashboard, voor extra
motivatie in het ontwikkelen van vitaliteit.
Begrijpen van – en inzicht in – hulpbronnen en stressoren en het effect ervan op jezelf, je team en organisatie.
Vitaliteitsmeter om stress te monitoren en reguleren.
Gezonde leefstijlgewoontes 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.
Effectief omgaan met prikkels en afleidingen.

EXPERTISECENTRUMVITALITEIT.NL

Interessant verdienmodel
Het NEV biedt Licensed Partners een vast
percentage

per

contract.

Vanwege

de

schaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van
onze dienstverlening, kunt u gemakkelijk huidige
als nieuwe klanten aansluiten. Het NEV biedt
partners

brede

ondersteuning

op

zowel

commercieel als inhoudelijk niveau.

Voordelen voor onze Licensed Partners
Verrijk uw eigen dienstverlening met wetenschappelijk onderbouwde en bewezen tools en interventies.
Uw advieswerk met behulp van onze HR Analytics software resultaatgerichter dan ooit.
24/7/365 bereikbaarheid t.b.v. technische en inhoudelijke ondersteuning.
Het schaalbaar maken van uw eigen verdienmodel.
Ontvang professionele trainingen op het gebied van commercie & sales.
Uitgebreide sales en marketing ondersteuning.
Wordt onderdeel van een sterk landelijk netwerk van vitaliteit experts

Verdienmodel Licensed partner
Omzet
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Licentievergoeding

< € 100.000

15%

€ 100.001 - € 150000

20%

€ 250.001 - € 500.000

25%

> € 500.000

30%

Klant tarieven (per jaar)
Niveau

Max gebruikers

Prijs per gebruiker

Max Korting per
gebruiker *

Service-, onderhouds-, en
communicatie kosten

1

50

€ 80

25%

€ 2.500

2

99

€ 70

31%

€ 3.750

3

199

€ 60

38%

€ 5.000

4

499

€ 50

44%

€ 6.500

5

749

€ 40

53%

€ 8.500

6

999

€ 34

63%

€ 10.500

7

2000

op aanvraag

76%

€ 21.500

Organisatie
Adviesrapport

€ 2.250

Om u op weg te helpen
We hebben het makkelijk voor u gemaakt. In drie
simpele stappen kunt u een professional partner
worden van het NEV en bent u klaar om uw
(nieuwe) klanten te bedienen. Wij zorgen voor alle
benodigde documentatie, plannen een moment
van kennisoverdracht en training in en zullen u
tevens ondersteunen om nieuwe klanten aan te
trekken

door

slimme

marketing

en

sales

technieken. Ons team staat voor u klaar. Ohh.. en
u betaalt ons niets.
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Vraag vandaag nog
naar een vrijblijvende
kennismaking.
Afspraak maken? We waarderen een
goed gesprek en kijken er naar uit u te
ontmoeten!

Uw contactpersoon
Voor al uw vragen kunt u bij mij terecht via
onderstaande gegevens.

Daniel Krikke
Director Business Development
Daniel@expertisecentrumvitaliteit.nl
+31 6 527 62 620

Investeer in een vitale en
stressbestendige organisatie
Deelt u onze visie en gelooft u ook in
preventief investeren in mens, management
en organisatie? Wilt u dit graag integraal,
meetbaar en onderbouwd doen? Neem
vandaag dan nog contact op voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij
helpen u graag op weg.

Bezoekadres
Henri Polaklaan 12C/D
1018 CS, Amsterdam

