PSYCHOSOCIALE
ARBEIDSBELASTING (PSA)
ONDERDEEL PMO

MENTAAL VITAAL

NEUR

HABITS

VITALITEIT ALS MOTOR

Je brein is het belangrijkste en meest complexe orgaan waarover je
beschikt. Vrijwel alle systemen in je lichaam worden aangestuurd
door je brein. Jouw werknemers vormen gezamenlijk het brein
van jouw organisatie.

Van willen, naar doen.
Het meten én verbeteren van de psychosociale gezondheid is
onze specialiteit. Wij gunnen iedereen een vitaal en gelukkig leven.
Het is dan ook onze missie om meetbare verbetering teweeg te
brengen, voor een vitale organisatie vol gezonde en gelukkige
collega’s op de lange termijn.
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ONZE KLANTEN
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We zijn effectief en gericht op blijvend resultaat
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INHOUDSOPGAVE
Vitaliteit als motor
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ONZE KRACHT

Vitale medewerkers zijn energiek, gezond en mentaal weerbaar.
Dit zorgt voor aantoonbaar minder ziekteverzuim en een hogere
productiviteit [1;2].
De kracht van Neuro Habits is het meten én langdurig verbeteren
van de vitaliteit van uw werknemers. Dit doen wij met effectief
bewezen

methodes.

Onze

aanpak

is

gebaseerd

op

wetenschappelijke inzichten uit de brein- en gedragswetenschap.
Neuro Habits helpt directeuren, managers en HR om gedrag op de
werkvloer te inventariseren én te verbeteren. Of het nu gaat om
ziekteverzuim, vitaliteit of productiviteit.

[1] Gubler et al., 2018
[2] Qaisar et al., 2018
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QUICK FIX VS.
DUURZAME OPLOSSING

Het huidige marktaanbod van PMO’s, PSA's en gedragsinterventies
blijkt kwalitatief onvoldoende [3]. De markt belooft een quick fix,
maar die bestaat niet.
Uit onderzoek blijkt dat alleen brede interventies uitgevoerd op
meerdere

niveaus

in

de

organisatie

effectief

zijn

om

de

gezondheid op het werk te bevorderen [4].
Wij zijn geen voorstander van losse workshops waar informatie
wordt gegeven die uiteindelijk de werkvloer niet bereikt. Voor
duurzame inzetbaarheid is een langetermijnvisie nodig, gericht op
preventie via het aanleren van goede, gezonde gewoontes en het
doorbreken

van

slechte,

ongezonde

gewoontes.

Gewoontevorming en oefening zijn belangrijke voorspellers van
duurzame gedragsverandering [5]. Dat is onze specialiteit.

[3] Willems et al., 2015
[4] Montano et al., 2014
[5] Gardner et al., 2012
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WAAROM NEURO HABITS?

Wij zijn experts op het

Onze

stepped

gebied van het meten én

gericht op de persoonlijke

langdurig verbeteren van

behoeften

de (mentale) vitaliteit

kostenefficiënt

We maken enkel gebruik van

We gebruiken de meest

wetenschappelijk

effectieve methodes om

gevalideerde vragenlijsten

duurzame inzetbaarheid te

en

care

is

daardoor

vergroten

Wij

bieden

scherpe

tarieven met maatwerk

Wij zorgen voor effectieve
gewoontevorming voor
minder verzuim en meer
werkgeluk
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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

❞
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ONZE AANPAK
FASE 1: PSA INVENTARISATIE
Op basis van behoeften van de organisatie adviseren wij welke PSA onderwerpen in het
onderzoek meegenomen kunnen worden (z.o.z. voor de PSA-modules). Via een link in de
mail vult elke werknemer de PSA-vragenlijst makkelijk en snel in.

RAPPORTAGE
Na het beantwoorden van de vragen ontvangen werknemers automatisch een
persoonlijk rapport. Daarnaast ontvangt de werkgever een overzichtsrapport over de
algemene PSA in de organisatie. Resultaten zijn van de Nederlandse beroepsbevolking,
en dit wordt vergeleken met de branche. Het is mogelijk afdelingen of teams intern te
vergelijken. Zo ziet u gelijk waar u de meeste hulp bij kunt gebruiken om uw werknemers
mentaal vitaler te maken.
.

FASE 2: GEDRAGSINTERVENTIE
We bieden follow-up mogelijkheden volgens het stepped care principe: individuele hulp op
maat, afhankelijk van de PSA-resultaten en persoonlijke behoefte. Geen of lichte interventie
waar het kan, en hulp op maat waar nodig. Hierdoor werken we kostenefficiënt. Mogelijke
interventies zijn onder andere: 1-op-1 coaching, trainingen en webinars.

EVALUATIE & OBJECTIEVE EFFECTMETING
Voor een inschatting van uw ROI kan de meting op ieder moment opnieuw afgenomen
worden. Op deze manier wordt er geëvalueerd of het door u gewenste resultaat is
behaald. Zo kunt u zien waar de interventie is geslaagd en waar u nog hulp wilt.
*Wij volgen de kernaanbevelingen Multidisciplinaire Richtlijn PMO van het KNMG en Privacybescherming volgens de AVGrichtlijnen
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PSA MOGELIJKHEDEN

(FASE 1)

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING - PAKKETTEN

PSA BASIS

MODULES

PSA
STANDAARD
€59

PSA
VOLLEDIG
€71

STRESS
€52
MENTALE
VITALITEIT
ONGEWENST
GEDRAG
WERKDRUK

WERK- EN
TAAKEISEN

BUFFERS

REGELMOGELIJK
HEDEN
INDIVIDUELE
FACTOREN

DISTRESS

BURN-OUT

Het is mogelijk los extra modules toe te voegen of zelf samen te
stellen. Extra opties zijn: KANS (klachten arm, nek, schouder), Slaap,
Gehoor. Neem hiervoor contact op.
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RAPPORTAGE

De resultaten uit de vragenlijsten worden omgezet
naar een helder en begrijpelijk rapport.

Dit doen we op het niveau van de werknemer (micro) en organisati
(macro) niveau.

Micro
Iedere werknemer ontvangt een
persoonlijk rapport met daarin de
resultaten per module. Resultaten worden
vergeleken met de Nederlandse
beroepsbevolking (en indien mogelijk
met de specifieke branche).
Daarnaast geven wij advies op maat.

Macro
Het managementteam ontvangt
een uitdraai met de uitkomsten van
alle werknemers samen met duiding.
Deze uitkomsten worden vergeleken
met de Nederlandse beroepsbevolking
(en indien mogelijk
met de specifieke branche).

12

TERUGKOPPELING

We leggen onze uitkomsten voor in een gesprek, zodat je rustig
vragen kunt stellen. Indien gewenst kunnen we de uitkomsten ook
presenteren aan het managementteam en liefst ook aan de
werknemers. Dit helpt om draagvlak te creëren voor eventuele
gedragsinterventies en vergroot over het algemeen vertrouwen in
het management en de kans dat in de toekomst problemen bij het
managementteam worden aangekaart [9].

[9] Detert & Edmondson, 2011)
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FOLLOW UP
MOGELIJKHEDEN
(FASE 2)

Webinars

Stepped care

Verandertrajecten

Kennisdocumenten

Workshops

1-op-1 coaching

Effectmeting
Voor meer informatie: bel: 06 488 208 72 of mail: jay@neurohabits.nl

14

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

❞
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ONS TEAM
Neuro Habits bestaat uit een team van gedragspsychologen en
gezondheidsexperts. Wij hebben elk onze eigen expertise.

DR. DAVID L.R. MAIJ
David is oprichter van Neuro Habits. Hij is psycholoog NIP,
behaalde

masters

cognitieve

in

klinische

gezondheidspsychologie

neurowetenschappen

en

promoveerde

in

en
de

gedragswetenschappen.

JAY N. BORGER MSC
Jay is mede-eigenaar van Neuro Habits en afgestudeerd als
psychobioloog. Hij behaalde masters in de cognitieve psychologie &
gezondheidswetenschappen en is gespecialiseerd in stress en slaap.

ROOS HIJNER MSC
Roos is afgestudeerd arbeid & organisatie psycholoog. Ze is het liefst
dagelijks bezig met onderwerpen die er echt toe doen op het
snijvlak van mens, welbevinden op het werk en leven lang
ontwikkelen.

DRS. DANIEL H.D. MAIJ
Daniël

is

gespecialiseerd

in

de

verslavingspsychiatrie

en

gewoontevorming. Hij geeft Neuro Habits advies vanuit zijn functie
als psychiater bij de GGZ-instellingen Parnassia en Antes.

RONALD D. FLOHIL MSC
Ronald is afgestudeerd arbeid & organisatie psycholoog. Tijdens zijn
studie is hij gespecialiseerd in coaching & vitaliteit binnen
organisaties. Hij komt snel tot de kern en werkt oplossingsgericht.

DR. INGE WOLSINK
Inge is gepromoveerd als arbeid & organisatie psycholoog en deed
onderzoek

naar

proactief

gedrag

en

creativiteit.

Daarnaast

specialiseerde zij zich in de wetenschap achter stress en volgde zij een
opleiding tot yoga docent in India.
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CONTACT
Gedragsverbetering begint met een eerste kleine stap.
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend voorstel
of een kennismakingsgesprek.

www.neurohabits.nl
info@neurohabits.nl
06 488 208 72

Wibautstraat 131D
1091 GL Amsterdam

Willem Ruyslaan 225
3063 ER Rotterdam
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