On Track
Het On Track programma is geschikt voor medewerkers
met (dreigend) complex verzuim, met een negatieve
herstelprognose en een ongunstig supportsysteem op het werk.
On Track onderscheidt zich door een korte

• Vragenlijsten

doorlooptijd en intensieve werksessies van drie

• Achtergrondinformatie

tot vier uur. Via verleden en heden krijgt men
inzicht in wat men nu moet veranderen. Door

Onderdeel van On Track is het drie-gesprek:

middel van inzichten in eigen overtuigingen en

een praktisch en inzicht gevend gesprek van

het eigen aandeel in de problematiek werken we

één tot anderhalf uur tussen medewerker,

naar een oplossing voor de lange termijn.

leidinggevende en psycholoog. In dit gesprek
wordt ook het werkhervattingsplan besproken.

Er wordt gewerkt met een individueel

Na het eindgesprek wordt de medewerker

samengesteld pakket huiswerkopdrachten

op verzoek nog begeleid naar volledige

met de volgende onderdelen:

arbeidshervatting (nazorg).

• Psycho-educatie

Thema
Interventie (arbeids)psychologie

Wat maakt On Track uniek?
•	95% van medewerkers is binnen drie maanden
na afronding van de interventie weer volledig

Doelgroep
Medewerker met (dreigend)
complex verzuim en ongunstige
herstelprognose

aan het werk.
•	Gemiddelde duur traject (2016): acht weken,
gerekend vanaf aanmelding.
•	Intensief: drie dagdelen.

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

Kantelpunt 2

Toename
herstelbehoefte

Toename
hersteltekort
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Stress
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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

