OP WEG NAAR EEN STRESSVRIJE ORGANISATIE

DE VITALITEITSGROEP
Dé specialisten bij stress, burn-out, psychische letselschade en preventie
Wij geloven erin dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. Daarom slaan wij graag de handen ineen
met organisaties en bedrijven om hun medewerkers optimaal te ondersteunen. Onze specialisten doen
er alles aan om medewerkers die te maken hebben met stress of burn-out te helpen. Dat doen we door
intensief samen te werken, we stemmen met elkaar af wat de beste aanpak is voor iedere individuele
cliënt.
Onze slogan “Daar word je beter van” maken wij in de praktijk waar doordat wij verder gaan dan alleen
het aanreiken van inzichten en tools, wij staan bekend om onze toewijding en betrokkenheid.
Het draait om verbinding. Daar staan wij voor.

Direct een afspraak

Ontzorgen

Persoonlijke aanpak

Wij zoeken de best
passende specialist

Wij nemen zo veel
mogelijk uit handen

De cliënt staat centraal

Snel schakelen

Schadelast beperkend

Wij zijn de spin in het web

Minder kosten en verzuim,
duurzaam herstel

Hoge waarderingen
Van werknemers én
werkgevers
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Altijd een vrijblijvende en gratis intake

OPLOSSINGEN
Belangrijke pijlers van onze herstelprogramma's
Geen wachttijden;
Intensieve begeleiding met (eventueel) meerdere sessies per week;
Multidisciplinaire aanpak;
Wij streven naar volledig herstel binnen 90 dagen (bij 80 % van de trajecten lukt dat ook);
Wij werken volgens de richtlijnen van de NVAB;
Wij voldoen aan de AVG.
Welke stappen kunt u nemen om een medewerker te laten begeleiden door de
VitaliteitsGroep?
1. Aanmelding door werkgever. Op basis van de op dat moment beschikbare informatie
selecteert De Vitaliteitsgroep de best passende specialist.
2. Intake met de medewerker. Onze specialist neemt binnen 24 uur contact op met de
medewerker voor een intake. Tijdens deze intake zoomen we in op de hulpvraag en de
behoeften van de medewerker. Wij nemen verschillende (erkende) testen af, checken of er
wederzijds commitment en vertrouwen is en stellen een aanpak voor.
3. Wij offreren, in samenspraak met de specialist, het plan van aanpak aan de werkgever.
4. Na akkoord werkgever gaan medewerker en de specialist samen aan de slag.
5. Tijdens het traject vinden we het prettig om regelmatig contact te hebben met de werkgever.
Bij de start en aan het einde van het traject is er in ieder geval een gesprek waarbij zowel de
medewerker, zijn of haar leidinggevende en de VG specialist aanwezig zijn.

Traject aanmeldformulier

ONTZORGEN
De belangrijkste voordelen voor opdrachtgevers en medewerkers
Een efficiëntere aanpak dan het reguliere circuit & andere coachpools. Dit bespaart heel
veel aan kosten, tijd en misschien wel het belangrijkste, het bespaart leed.
De kwaliteit van onze specialisten vormt de basis voor de kwaliteit van onze
dienstverlening. Deze kwaliteit borgen wij doordat zij het M-BOC certificaat dienen te
behalen en middels permanente educatie dit ook blijven behouden.
Zodra de werkgever akkoord is, start de begeleiding onmiddellijk. Verdere terugval van de
werknemer in afwachting van hulp in het reguliere circuit wordt daarmee voorkomen.
Ieder traject wordt door De VitaliteitsGroep nauwlettend gemonitord. Enerzijds wordt de
voortgang digitaal vastgelegd, anderzijds is er voor ieder traject een mentor die
ruggespraak kan houden met de verantwoordelijke specialist. Zo kunnen we u ieder
moment op de hoogte houden van de voortgang.
Wij ontzorgen tijdens trajecten. Waar nodig (en de AVG dat toestaat) worden alle betrokken
partijen (zoals bijvoorbeeld de leidinggevende, HR, bedrijfsarts, psycholoog,
fysiotherapeut, psychiater, huisarts, casemanager, doorverwijzer etc.) geïnformeerd en
wordt er overlegd om de medewerker maximaal te ondersteunen.
Vereenvoudiging van processen geeft inzicht en vertrouwen.
Trajecten van De VitaliteitsGroep zijn duurzaam effectief gebleken. Dit maakt het advies om
door te verwijzen naar De VitaliteitsGroep krachtig.
Wij kunnen per traject rekenvoorbeelden geven die duidelijk laten zien dat onze aanpak
zeer kostenefficiënt is.

Volgens de Wet verbetering poortwachter is
de werkgever verplicht ziekte van een
werknemer zoveel mogelijk te voorkomen
en zieke werknemers te begeleiden. Als de
kosten van een burn-out hersteltraject niet
vergoed worden door de zorgverzekering is
volgens de Wet verbetering poortwachter de
werkgever verantwoordelijk voor de kosten.
Dit geldt ook voor andere letsels en ziektes
die buiten de (zorg) verzekering vallen.
Ondersteun de werknemer bij het vinden
van
geschikte
zorg
en
neem
je
verantwoordelijkheid want terecht of niet,
“wettelijk is de werkgever verantwoordelijk
voor het herstel en daarmee ook voor de
(burn-out) kosten.”
Niet afwachten maar direct handelen.
Financieel gezien drukt een vroege
investering de totale kosten tot wel 70%. Wij
hebben geen wachttijden, de re-integratie
bij een burn-out hersteltraject start
doorgaans al binnen 1 maand en wij streven
naar volledig herstel in 3 maanden.

Wil je meer weten over onze preventie en
maatwerk aanpak? Of wil je gewoon een keer
sparren met ons?
Wij denken graag mee over jullie specifieke
wensen, uitdagingen en ambities.
Wij zijn te bereiken via:
info@vitaliteitsgroep.nl en via 088-2010500

