Bounce Back
Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan
met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen en
stress. Je bent in staat om in moeilijke tijden positief,
toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: to bounce back.
Coaching (Individueel)

Training (Groep)

VeerkrachtWijzer

VeerkrachtWijzer

In vier individuele gesprekken van een uur

De training VeerkrachtWijzer bestaat uit

en een onlinetraining wordt gewerkt aan het

drie groepsbijeenkomsten van twee uur en

versterken van de veerkracht. De medewerker

een individuele online-training. Kortom:

leert vaardigheden om onder lastige

VeerkrachtWijzer Individueel, maar dan in

omstandigheden de regie te nemen, oplossingen

groepsverband!

te bedenken en keuzes te maken.

Leidinggeven aan Veerkracht
In twee bijeenkomsten van een dagdeel werken
de deelnemers samen aan het versterken van

Test … je Veerkracht
Hoe is het met
jouw veerkracht?
Ontdek het met
de online-test!
www.sharedambition.com/veerkracht

leiderschapsvaardigheden die de veerkracht
van medewerkers versterkt. Deze training leert
hoe je met inzicht en inlevingsvermogen leiding
kunt geven aan teams en medewerkers in tijden
van verandering en onzekerheid.
Op www.sharedambition.com vind je
informatie over alle trainingen en workshops,
waaronder veerkracht.

Shared Ambition biedt oplossingen voor drie doelgroepen:
1. @Work	voor medewerkers die aan het werk zijn en mentaal gezond willen blijven.
2. @Risk	voor medewerkers die een risico lopen om uit te vallen.
3. @Home 	voor medewerkers die gedeeltelijk of geheel verzuimen.

Matched Care Concept
Producten en diensten

@Work / Preventie

@ Risk / Risico op uitval

@ Home / Niet arbeidsgeschikt

Kantelpunt 1

• Minday
• Get inspired (trainingen)
• Bounce back

• Heycoach
• Coach on location
• In Balance / coaching
• Sleep Well

Goede
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Te veel (in)
spanning
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stress

Te weinig
herstel

Presteren

Vermoeid

• Diagnostics
• Vital Mind (+)
• On Track (+)
• Vital Energy (+)
• (+) Plus module

Kantelpunt 2

Toename
herstelbehoefte

Toename
hersteltekort

Ontstaan van
chronische
stressreactie

Continuering
chronische
stressreactie

Ontregelt
stressmechanisme

Stress

Overbelast

Gezondheidsschade

Verandering
in fysieke
systeem

Overspannen

Burnout

Job Vitality voor duurzame inzetbaarheid
Risicoproﬁel maken

Onderzoek doen / regie nemen

Concrete actie

@Work

@Risk

• Career Navigator
• Career Story Interview

• What’s Next

• Dare to Act

Samen aan de slag
Shared Ambition is specialist in arbeidsgerelateerde
psychologische gezondheid.

Shared Ambition BV - Markenhaven 25C
3826 AC Amersfoort - 033-433 70 10

Wil je meer weten over Shared Ambition en/of over
onze producten en diensten, kijk dan op de site of

www.sharedambition.com

neem contact op.

info@sharedambition.com

Chronische
stressfactoren

