
HeyCoach
HeyCoach is een afgeschermde e-health applicatie.

HeyCoach kan worden ingezet door mede-
werkers die behoefte hebben om met een coach 
gebeurtenissen of lastige omstandigheden 
in hun werk- of privé-situatie op een rijtje te 
zetten. De gespreksonderwerpen zijn divers. 
De gecertifi ceerde coaches zijn tevens Arbeid- 
en Organisatiepsycholoog. Wanneer tijdens 
de coaching blijkt dat er ‘meer’ aan de hand is 
grijpen we in door de medewerker gericht te 
verwijzen afgestemd op de providerkeuze van 
onze opdrachtgever

HeyCoach is er op alle werkdagen van 9:00-21:00 
uur. De maximale contacttijd is drie uur: deze 
uren kan de medewerker naar wens inzetten. 

HeyCoach is toegankelijk met ieder device. 
De medewerker werkt in een afgeschermde, 
beveiligde omgeving. De coaching vindt plaats 
buiten het systeem van de werkgever en er volgt 
geen terugkoppeling. 

Thema
Preventie

Doelgroep
Medewerkers aan 
het werk

Wat maakt HeyCoach uniek?
 • Beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.
� •  Laagdrempelig: direct contact zonder tussenkomst van anderen.
 •  Na aanmelding op de webpagina > binnen vier uur telefonisch 

contact. 
� • Op werkdagen bereikbaar van 9.00-21.00 uur.
� •  Geen verslagen of rapportage. Wel een vragenlijst met 

kenmerken en evaluatie van effecten.



Matched Care Concept

• Minday 
•  Get inspired (trainingen)
• Bounce back 
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Vermoeid
• Heycoach 
• Coach on location  
• In Balance / coaching 
• Sleep Well  
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• Diagnostics 
• Vital Mind (+) 
• On Track (+) 
• Vital Energy (+) 
•  (+) Plus module 
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Overspannen

@Work / Preventie @ Risk / Risico op uitval @ Home / Niet arbeidsgeschikt Producten en diensten

Job Vitality voor duurzame inzetbaarheid

@Work 

• Dare to Act • What’s Next  • Career Navigator  
• Career Story Interview  

@Risk

Risicoprofi el maken Onderzoek doen / regie nemen Concrete actie

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.  

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

www.sharedambition.com
info@sharedambition.com

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

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


