Minday
Minday is een mindfulness-programma dat de gebruiker
volgt op het moment dat het uitkomt.
In acht weken, in (minimaal) 10-15 minuten
per dag, ontwikkelt de gebruiker mindfulnessvaardigheden. De Minday app helpt om de
aandacht te richten en bewuste keuzes te
maken ten aanzien van werk en privé. Hierdoor
wordt effectiever gewerkt en minder stress
ervaren. Het gebruik van de app kan aangevuld
worden met persoonlijke begeleiding van
een Minday coach (via HeyCoach) en/of een
groepstraining mindfulness.
De Minday app voor telefoon of tablet is te
downloaden in de App Store (Apple) of Playstore
(Android). Minday kan ook in combinatie met
een ander begeleidingstraject worden geboden.
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Bewustwording, Preventie
Doelgroep
Medewerkers aan het werk
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Mindfulness is effectief gebleken bij stressvermindering
en verhoging van vitaliteit. Om werknemers te laten
Wat maakt Minday uniek?
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Shared Ambition er in geslaagd om de effectiviteit van de
•� Tijd-, plaats- en device-onafhankelijk.
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De app helpt de gebruiker om de aandacht te leren
richten, zowel op het werk als in prive omstandigheden
in een stapsgewijs opgebouwd 8 weeks programma’.
Dit programma bevat algemene oefeningen en
oefeningen specifiek voor op het werk.
Met de app kan de gebruiker dagelijks oefenen, en

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
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stress

Te weinig
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Presteren

Vermoeid

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

Kantelpunt 2

Toename
herstelbehoefte

Toename
hersteltekort
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Continuering
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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

