GOEDE GEWOONTE
REEKS
EEN GEDRAGSINTERVENTIE OP BASIS
VAN WORKSHOPS EN COACHING

VOOR EEN GELUKKIGER, GEZONDER EN
TOEKOMSTBESTENDIGER LEVEN

NEUR

HABITS

Om

met

de

uitdagingen

van

nu

om

te

gaan

zijn

aanpassingsvermogen en het aanleren van nieuw gedrag cruciaal.
Vitaliteitstrainingen zijn vaak informatief en motiverend, maar
leiden zelden tot blijvende gedragsverandering [1]. Aan de hand
van ons wetenschappelijk onderbouwde 7-STAPPEN-plan, helpen
wij mensen ongezonde gewoontes te doorbreken en gezonde
gewoontes te vormen. Zo maken wij mensen zelfredzaam.

Van willen, naar doen.
In onze goede gewoonte reeks leren je collega's om controle te
krijgen over hun fysieke en mentale gezondheid met wetenschap
over gedragsverandering. Uit onderzoek blijkt dat interventies
gericht op het individu het effectiefst zijn [2]. Daarom hebben al je
collega's aan het eind van iedere workshop een persoonlijk plan.
Vervolgens gaan ze aan de slag met hun gedrag tot de volgende
workshop. De inzichten kunnen daarnaast ook worden besproken
met

één

gesprekken.

van

onze

gedragspsychologen

tijdens

coaching
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DE REEKS

Of je nu iets wilt doen aan je fysieke gezondheid, stress of time
management, als je hier serieus werk van wilt maken kom je uit
bij gedragsverbetering.

1: GEDRAGSVERANDERING
Duurzame gedragsverandering komt neer op het vervangen van
slechte gewoontes door gezonde. Dit doen we aan de hand van
het 7-STAPPEN-plan. Aan het eind van deze workshop heeft
iedereen een individueel doel, zoals meer sporten of minder
roken.
We gaan o.a. in op: gewoontevorming, de intention-behavior gap,
dual

process

models,

neuropsychologie

en

implementatie

intenties.

2

DE REEKS
2: STRESSMANAGEMENT
Burn-outs en stressgerelateerde klachten komen steeds vaker voor. In
deze workshop worden je collega's stress de baas, door de taal van het
brein te spreken. We denken vaak dat stress komt door de
hoeveelheid uren die we werken en dat de oplossing is om een tijdje
niets te doen. Wij laten zien dat deze volkswijsheid niet altijd klopt.
We gaan o.a. in op: evolutionaire psychologie, de fight or flight
response, stress meten en reduceren, slaap en fysieke activiteit.

3: TIMEMANAGEMENT
Mensen hebben vaak het gevoel dat to-do lijstjes blijven groeien,
belangrijke projecten niet opschieten en er de hele tijd zaken
tussendoor komen. In deze workshop worden je collega's een
productiviteitsguru. We reiken handvatten aan om werk zo te
benaderen dat de belangrijkste bezigheden prioriteit krijgen.
We gaan o.a. in op: geheugen, aandacht en concentratie, novelty bias,
Pareto's principe & de Eisenhower matrix.
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Bij Neuro Habits werkt een team van bevlogen
gedragspsychologen, die geloven in een individuele
aanpak.
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COACHING

Individuele coaching is één van de effectiefste interventies om
gedrag te veranderen [3;4] en is daarnaast de primaire interventie
wanneer stress en burn-out klachten worden gesignaleerd [5].
Onze

gedragspsychologen

maken

alleen

gebruik

van

gespreksvoeringtechnieken die door de wetenschap als effectief
zijn

beoordeeld,

zoals

motiverende

en

oplossingsgerichte

gespreksvoering [6;7]. Gesprekken vinden online plaats en kunnen
ingepland worden op momenten die voor jouw collega's het best
uitkomen.
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DE FEITEN OP EEN RIJTJE

Lichte toename in vitaliteit

Verzuimkosten door uitval

kan al zorgen voor een

zijn gemiddeld €45.000

kostenreductie van €1.706

per werknemer. Dit is een

per werknemer [8]

lage schatting [11]

Persoonsgerichte

40% van werknemers wil

vitaliteitsinterventies hebben

extra maatregelen tegen

een ROI tussen de 400 en

werkstress [11]

900% [9]

Eén

op

zes

werkenden

heeft last van stress- en
burnoutklachten [10]

Meer weten over wat
vitaliteit voor een
organisatie kan betekenen?
Check onze whitepaper.
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ONZE KLANTEN
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INVESTERING
LOSSE
WORKSHOP

WORKSHOP
REEKS

€1250

€3000

COACHING
< 10
GESPREKKEN

> 10
GESPREKKEN

> 20
GESPREKKEN

€119
/UUR

€109
/UUR

€99
/UUR

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

ROOS HIJNER
MSC

DR. DAVID
L.R. MAIJ

DRS. DANIEL
H.D. MAIJ

RONALD D. FLOHIL
MSC

JAY N. BORGER
MSC

DR. INGE WOLSINK
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