ONTDEK HOE MENTAAL VITAAL
UW ORGANISATIE IS MET DE PSA
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Wie is Neuro Habits?
Neuro Habits bestaat uit een team van gepassioneerde
gedragspsychologen en gezondheidsexperts. We hebben elk onze
eigen expertise.

Wat doet Neuro Habits?
Wij zijn experts in het langdurig vitaler maken van bedrijven. Dit doen
we met inzichten uit de gedrag- en breinwetenschap. Neuro Habits
helpt directeuren, managers en HR om gedrag op de werkvloer te
inventariseren én verbeteren. Of het nu gaat om ziekteverzuim,
vitaliteit of productiviteit.

ERVARINGEN
"De vitaliteitscheck was een eyeopener. Het was een
doeltreffende manier om binnen ons team met het
thema vitaliteit aan de slag te gaan."

Kim R. Pieters - Eigenaar Club K & De Geheime Tuin

"Bij Neuro Habits werken bevlogen wetenschappers
met veel verstand van zaken. Ze weten op
eenvoudige wijze de brug te slaan tussen kennis en
praktijk. Kortom een echte 2.0 aanpak!"
Andries van Vugt - Social entrepreneur & oprichter Organiq

Waarom de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) afnemen?
Stress en burn-out klachten onder Nederlandse werknemers zorgen inmiddels al voor 11 miljoen
verzuimdagen per jaar. Dit kost werkgevers gemiddeld meer dan 9 duizend euro per werknemer [1].
Wanneer je de gemiddelde duur meeneemt van een psychisch verzuim (225 dagen), dan kan één
verzuim al 56.000 euro kosten voor het bedrijf (één verzuimdag kost gemiddeld 250 euro). Daarnaast
geeft bijna de helft van alle Nederlandse werknemers (45%) aan dat ze maatregelen willen tegen
werkstress [2]. Een waardevolle investering voor organisaties, omdat een lichte toename in vitaliteit er
al voor kan zorgen dat de totale kosten per werknemer afneemt met 1706 euro [3]. Een hogere
vitaliteit zorgt namelijk voor minder verzuimdagen en meer productiviteit [4][5].
EEN PSA INVENTARISATIE IS DE EERSTE STAP IN HET VERBETEREN VAN DE
MENTALE VITALITEIT VAN UW ORGANISATIE.

Tevreden klanten

[1]

HOOFTMAN ET AL., 2019 [2] TNO, 2019 [3] STEENBERGEN ET AL., 2015 [4] GUBLER ET AL., 2018 [5] QAISAR ET AL., 2018
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WAAROM DE PSA VAN NEURO HABITS?
Ons team aan gedragspsychologen en gezondheidsexperts is gespecialiseerd in het vertalen van
de meest recente inzichten uit de wetenschap naar praktische oplossingen.
Door onze wetenschappelijke achtergrond en praktijkervaring kunnen we de meest effectieve
methodes inzetten om duurzame inzetbaarheid te vergroten.
Wij bieden de inventarisatie (‘waar hebben werknemers last van?’) én de passende oplossing
(‘hoe kunnen we werknemers helpen?’).

Wat meet Neuro Habits met de PSA?*
In de vorm van onder andere vragenlijsten,
interviews & breintesten meten we:
Vitaliteit & Leefstijl
Burn-out, Stress & Angst
Klachten aan arm, nek en schouders (KANS)
Werk/Privé balans & Zingeving
Pesten & Discriminatie
Slaap
*Samenstelling onderwerpen aan te passen op behoefte klant

Wat levert de PSA op van Neuro Habits?
Eenvoudig te begrijpen digitale visuele rapporten
op micro én macro niveau:
Micro: werknemers ontvangen persoonlijk
rapport die aanduidt of scores gezond zijn.
Macro: management ontvangt globaal rapport
over alle werknemers heen met duiding.
In de rapporten worden tips & tricks vermeld hoe
de werknemers hun vitaliteit kunnen verhogen en
behouden.

De korte vragenlijsten worden eenvoudig en snel digitaal met een link uitgestuurd.
Na het invullen ontvangen de werknemers automatisch hun PSA rapport.

Follow-up mogelijkheden
Sommige werknemers hebben na de PSA meer hulp nodig dan anderen. Neuro Habits beschikt over de
expertise om de vitaliteit van werknemers te verbeteren op individueel niveau. Dit doen wij aan de hand
van een Stepped Care programma: lichte interventies waar het kan, gevolgd door intensievere
interventies waar het moet. Hierdoor is het maatwerk ook nog eens kostenefficiënt. Zie hieronder onze
opvolgmogelijkheden.

Webinar

Workshop

1-op-1 coaching

Benieuwd naar de PSA mogelijkheden voor uw bedrijf?
Bel of mail dan gerust met één van onze psychologen.
Ze staan u graag te woord in een vrijblijvend gesprek.

NEUROPSYCHOLOOG
Oprichter & Eigenaar

Dr. David L. R. Maij
david@neurohabits.nl
06 29 388 468

BIOPSYCHOLOOG
Mede-eigenaar

Jay N. Borger, MSc
jay@neurohabits.nl
06 48 820 872

Verandertraject

www.neurohabits.nl
Vestiging Amsterdam
Wibautstraat 131D
1091 GL Amsterdam
Vestiging Rotterdam
Willem Ruyslaan 225
3063 ER Rotterdam
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