
Vitaliteitsbevordering

STRESS VEROORZAAKT LEED EN HOGE KOSTEN VOOR BEDRIJVEN
• In 2017 had in Nederland 1 op de 6 werkenden last van stress- en 

burn-outklachten (TNO, 2019). 
• De verzuimkosten door uitval van deze psychische klachten komen 

gemiddeld uit op €45.000,- per werknemer. Dit is nog zonder 
indirecte kosten voor vervanging en productieverlies (CBS, 2020).

• 45% van de werknemers willen aanvullende maatregelen tegen 
werkstress (TNO, 2019).

JE PERSOONLIJKE BREINPROFIEL ALS OPLOSSING
Gepersonaliseerde hulp is het krachtigste middel tegen stress. Dit 
komt omdat stress toeneemt naarmate de mismatch tussen het brein 
van de werknemer en de uitdagingen van baan groter is (BF, 2016). 

KOSTENEFFCIËNT STRESS VOORKOMEN
Het breinprofiel van werknemers brengen we in kaart met de 
NeurOlympics games. Deze breinspellen zijn gebaseerd op honderden 
peer-reviewed breinstudies. Met het breinprofiel krijgen werknemers 
direct inzicht in hun valkuilen en kwaliteiten. 

Hierna krijgen alle medewerkers een persoonlijk veranderingstraject 
aangeboden bij onze gedragspsychologen. Zij zetten het breinprofiel 
om naar praktische tips en tools. Door aan te sluiten bij 
wetenschappelijke inzichten over gewoontevorming blijven 
werknemers langdurig productief en vitaal. 

Lees op de volgende pagina wat je kunt verwachten.

42%
MINDER STRESS 
BIJ BETERE MATCH

BACKED BY SCIENCE

We gebruiken wetenschappelijk 
valide en betrouwbare 
analysemethoden (op meer dan 
50.000 personen getest) voor het 
in kaart brengen van je 
breinprofiel en het verbeteren van 
gedrag.

Your personal, brain-based, habit academy 

KLANTEN DIE NU VITALER ZIJN:

Ontdek je uitdagingen en krijg praktische 

handvatten om je werkende leven productiever 

en vitaler vorm te geven.

FEEDBACK WAAR WE TROTS OP 
ZIJN

“Een hele leerzame ervaring die echt iets 
toevoegt. Het is super interessant om 
erachter te komen dat je in korte tijd 
iets aan je gedrag kan veranderen; op 
een manier die merkbaar is voor jezelf 
en je omgeving.” 

“Met de psycholoog kwam ik snel tot de 
kern van mijn gedragsverandering 
vraagstuk. Ik ben direct aan de slag 
gegaan met de tips uit het rapport en 
merkte dat ik effectiever ging werken.”

“Het breinprofiel en de psycholoog 
bieden concrete handvatten waar ik 
elke dag echt iets aan heb, zodat ik in 
kleine stapjes mijn doelen kan 
bereiken.” 



HOE HET WERKT - IN TWEE FASEN

FASE 1: NEUROLYMPICS 

● speel in 45 minuten 4 neuro games

● ontvang direct je breinprofiel met daarbij concrete 

gedragstips voor vitaliteit en stressmanagement 

gebaseerd op jouw brein

FASE 2: VITALITEITSCOACHING

● ga in gesprek met je gedragspsycholoog

● vervang ongezonde gewoontes door gezonde door je 

gedragspatronen te herkennen, meten en verbeteren

● ontwikkel een persoonlijk plan, op basis van de breintips 

uit de NeurOlympics en het 7 STAPPEN plan

Benieuwd naar de mogelijkheden 
voor uw bedrijf?

OVERZICHT

Voer gesprekken en 
implementeer de 

breintips

Doe de nameting

Speel de
NeurOlympics & doe 

de voormeting

Online af te 
nemen

Aantal 
Gesprekken (1-8) 
afhankelijk van 

voormeeting 

Ontdek de 
waarde van  
het traject 

Van gestrest naar vitaal in twee fases.

Your personal, brain-based, habit academy 

WAT LEVERT HET TRAJECT OP? 

Neuro Habits – Implementatie 

Neuro Habits bestaat uit een team gedragspsychologen gespecialiseerd in 
gedragsverbetering. Hun oplossingsgerichte aanpak is gericht op het vervangen van 
ongezonde gewoontes door goede. Neuro Habits baseert zich daarbij op de meest 
recente wetenschappelijke kennis uit de brein- en gedragswetenschap over 
gewoontevorming, stress- & time-management. 

BrainsFirst – Inventarisatie 

BrainsFirst is opgericht door neurowetenschappers en is gespecialiseerd in 
het in kaart brengen van het unieke breinprofiel van werknemers door grote 
hoeveelheden (brein)data te analyseren. Je breinprofiel brengt op een unieke 
manier je natuurlijke talenten in kaart en laat zien welke context jouw brein 
goed of juist niet goed functioneert. 

Een samenwerking tussen

• Hogere productiviteit

• Minder verzuim

• Meer werkplezier

Zelfs een lichte toename in 

vitaliteit kan er al voor zorgen 

dat de totale kosten per 

werknemer afneemt met €1706,- 

(Steenbergen et al., 2015). 

Plan gerust een gesprek in met een van onze 

twee contactpersonen:

Commercieel Director, Martijn Groot   

Inplannen afspraak

martijn@brainsfirst.com

06 40 00 4007

Gedragspsycholoog, Jay N. Borger

Inplannen afspraak

jay@neurohabits.nl

06 48 82 0872

demo
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