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De juiste interventie voor alle fasen van mentale veerkracht
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(E-health)
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Inloopspreekuur

24/7 
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Versterk je Mindset

Mental 
Check-Up

HSK preventie
Voordat medewerkers uitvallen, zijn in een eerder stadium 

vaak al signalen te zien van verminderde mentale veerkracht.  

Goed beleid kan verzuim voorkomen of de duur ervan 

verkorten. Dat doen wij door medewerkers bewust te maken 

van hun mentale veerkracht en hen te leren welke acties zij 

zélf kunnen nemen om deze te vergroten. Hiervoor zetten we 

diverse interventies in op zowel persoonlijk als op groeps- en 

organisatieniveau.

Ontwikkel
• Mentale veerkracht

• Performance

• Motivatie

• Betrokkenheid

• Tevredenheid

Voorkom
• Stress

• Psychische klachten

• Fysieke klachten

• Verzuim

• Verloop
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Voor medewerkers

• Ik wil mijn kracht, talenten en weerbaarheid leren aanspreken.
• Ik wil een positieve mindset ontwikkelen.

Versterk je Mindset

• Welke risicofactoren of versterkende factoren zijn er in mijn werk, persoonlijkheid en omgeving?
• Wat kan ik hier aan doen?

Mental Check Up

• Ik wil mij graag verder ontwikkelen.
• Hoe kan ik beter omgaan met lastige situaties of collega’s?
• Ik wil persoonlijk leiderschap ontwikkelen.

Mental Coaching

• Door reorganisaties bestaat mijn functie uit steeds meer administratieve taken. 
Hierdoor vind ik mijn werk minder leuk. Wat nu?

• In verband met mijn drukke gezinsleven wil ik minder gaan werken.  
Helaas is parttime werken in deze functie niet mogelijk. Wat nu?

Loopbaanadvies

• Wat is er met mij aan de hand?
• Loop ik risico?

Mental Fit Check (E-health)

• Ik voel mij uit balans en heb behoefte aan steun en advies.
• Ik wil makkelijk en snel (24/7) contact met een professional.
• Ik wil objectieve hulp hoe om te gaan met een situatie.

24/7 Supportlijn

• Ik ben al een tijdje erg vermoeid.
• Ik zit niet lekker in mijn vel.
• Als ik zo doorga ...

@Work Preventief

• Ik zit niet lekker in mijn vel en wil hier een keer over sparren.
• De psycholoog zit om de hoek, daar loop ik een keer binnen.
• Ik heb vragen over mijn mentale weerbaarheid.

Inloopspreekuur

• Hoe kan ik stress herkennen?
• Hoe kan ik omgaan met werkstress?
• Hoe kan ik mijn mentale verkracht vergroten?

Workshops

BesteCoach 
• Hoe kan ik mijn mentale weerbaarheid vergroten?
• BesteCoach helpt mij in een paar gesprekken weer op weg.
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Voor leidinggevenden Snel. Beter.

• Mijn medewerker is @Risk een heeft een gesprek nodig.
• Mijn medewerker heeft vragen over zijn mentale weerbaarheid.

Inloopspreekuur
• Wat is het ideale werk voor mijn medewerker?
• Wat is de werkstijl van mijn medewerker?

Loopbaanadvies

• Ik wil de performance van mijn medewerker verbeteren.
• Mijn medewerker kan hulp gebruiken bij zijn/haar professionele ontwikkeling.

Mental Coaching
• Mijn medewerker leert zijn/haar kracht en talenten te gebruiken.
• Ik gun mijn medewerker een positieve mindset.

Versterk je Mindset 

• Welke risicofactoren of versterkende factoren zijn er in het werk, de persoonlijkheid en de 
omgeving van mijn medewerker(s)?

• Zijn er thema’s waarop vroegtijdig kan worden ingespeeld om verzuim te voorkomen?

Mental Check Up

• Wat is er met mijn medewerker aan de hand?
• Loopt mijn medewerker risico om uit te vallen?

Mental Fit Check (E-health)

• Mijn medewerker zit al een tijdje niet lekker in zijn/haar vel. 
• Mijn medewerker vertoont de eerste tekenen van overbelasting.

@Work Preventief

• Hoe herken ik vroegtijdig de signalen van (dreigend) psychisch verzuim?
• Hoe kan ik mijn medewerker met psychisch verzuim het beste begeleiden?
• Wat zijn de do’s en don’ts bij psychisch verzuim?

Workshops

• Ik wil mijn hele organisatie screenen op psychosociale arbeidsbelasting.
• Ik wil de mensen met een hoog burn-out risico herkennen en ondersteuning bieden.

PsychoSociaal Arbeidsbelasting Onderzoek (PSA)

• Mijn medewerker kan een steuntje in de rug gebruiken.
• Mijn medewerker heeft een korte coaching vraag.

BesteCoach 

• Mijn medewerker heeft behoefte aan objectieve steun en advies.
• Mijn medewerkers kunnen 24/7 mentale hulp krijgen.

24/7 Supportlijn
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Versterk je Mindset

MEDEWERKER ORGANISATIE

Door de training ‘Versterk je Mindset’ gaat u bewuster keuzes maken. U leert in vijf weken uw kracht, talenten en 
weerbaarheid kennen en aanspreken, net als uw gevoel van zingeving en succes. Een positieve mindset is niet 
zomaar een knop die u aan of uit zet en ook niet iets dat u van nature komt aanvliegen of niet. U hebt gelukkig 
wel een keuze in hoe u in het leven staat en hoe u met dingen omgaat. Net zoals u voor uw spierkracht naar de 
sportschool gaat, kunt u een positieve instelling trainen.

Net zoals je voor je spierkracht naar de sportschool gaat, kun je een positieve instelling trainen.

• Inzicht in uw sterke kanten en hoe 
u die kunt inzetten

• Uw psychologisch welbevinden 
vergroten

• Meer doelgericht werken naar 
persoonlijke successen

• Gemotiveerde medewerker die 
weet hoe ze zijn of haar sterke 
kanten kan inzetten

• Verbeterde performance 

• Een medewerker die meer 
positiviteit, flexibiliteit en kracht 
ervaart

BESCHRIJVING

Een individuele training van 5 sessies 
op basis van positieve psychologie

PRIJS

€ 750,-

• Leidinggevenden leren signalen van (dreigend) psychisch verzuim te herkennen
• Leidinggevenden leren om medewerkers met psychisch verzuim te begeleiden
• Leidinggevenden leren de do’s & don’ts bij psychisch verzuim

WORKSHOP PSYCHISCH VERZUIM

• Medewerkers leren om stress te herkennen
• Medewerkers leren hoe ze kunnen omgaan met stress
• Medewerkers leren hoe zij hun mentale veerkracht kunnen vergroten

WORKSHOP MENTALE VEERKRACHT

• Leidinggevenden leren hoe zij motiverende gespreksvoering in kunnen inzetten
• Leidinggevenden leren om met een gesprek de ander in beweging te krijgen
• Leidinggevenden oefenen vaardigheden die direct in praktijk toepasbaar zijn

WORKSHOP MOTIVERENDE GESPREKSVOERING*

• Do’s & dont’s bij opvang en nazorg van medewerkers na een schokkende gebeurtenis
• Leden van opvangteam leren hoe ze een collega of medewerker kunnen opvangen
• Signaleren wanneer moeten worden opgeschaald naar professionele hulpverlening

WORKSHOP EERSTE BEDRIJFSOPVANG

Workshops De workshops helpen leidinggevenden en medewerkers vroegtijdig bewust te worden 
van signalen van stress en disbalans, deze te herkennen en hier op in te spelen.

BESCHRIJVING

• Een workshop duurt een volledig 
dagdeel en wordt verzorgd door 
onze eigen psychologen

• Afstemming door de trainer vooraf

• Voor maximaal 14 deelnemers

• Incompany

• Fysiek en online

• Evaluatie na afloop

*Prijs voor de workshop Motiverende 
Gespreksvoering is € 1995,-

€ 1445,-

PRIJS
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Loopbaanadvies

MEDEWERKER ORGANISATIE

Een loopbaan kan door verschillende ontwikkelingen een onvoorspelbaar beloop krijgen. U haalt geen voldoening (meer) uit 
uw werk of kan na succesvolle jaren vastlopen in uw werkzaamheden. Bijvoorbeeld door een veranderende organisatie of 
ingrijpende gebeurtenissen in uw persoonlijke leven. Dan moet u gaan werken aan een nieuw perspectief. Maar het kan ook 
lastig zijn om na uw studie een passende baan te vinden. HSK loopbaanadvisering helpt u hierbij.

• Inzicht in uw capaciteiten

• Inzicht in uw beroepsinteresses

• Inzicht in uw persoonlijkheid

• Op basis van dit inzicht bepalen 
welke werkomgeving bij u past

• Verhogen inzet medewerkers

• Vergroten motivatie medewerkers

• Ondersteuning mobiliteitstraject 
medewerker

BESCHRIJVING

• Snel en effectief, wetenschappelijk 
onderbouwd loopbaanonderzoek 
inclusief intake, adviesgesprek en 
rapportage

• Uitgevoerd door een psycholoog

• Duur: 8 uur  
(twee contactmomenten)

PRIJS

€ 1155,-

“Na een verandering in de organisatie wist  

ik even niet waar mijn carrière heen ging. 

Door het loopbaanadvies heb ik weer 

duidelijk waar mijn kwaliteiten liggen.  

De verandering durf ik aan.”
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BesteCoach

MEDEWERKER ORGANISATIE

Heb je alles onder controle of kun je wel wat hulp gebruiken? Vraag je je af of je goed bezig bent? Bedenk je weleens of jouw 
leven in balans is? Bij BesteCoach is er aandacht voor uw persoonlijke situatie, competenties en uw werk en gaat u aan de slag 
met de handvatten en praktische tips van de coach.

• Zicht krijgen op eigen gedrag en 
ander gedrag

• Herstellen van disbalans

• Tips en handvatten

• Betere performance van uw 
medewerker

• Verminderen van klachten en 
voorkomen van uitval

BESCHRIJVING

In dit kortdurend coachtraject van 2 
tot 3 sessies helpt de coach om de 
balans te behouden of te herstellen. 
De inhoud en de contactvorm is op 
maat tussen de medewerker en de 
coach

PRIJS

€ 325,-

Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur bij u op locatie is een laagdrempelige manier om in gesprek te gaan met één van onze 
psychologen. In dat gesprek wordt bekeken wat er speelt en wat eventueel een juiste vervolgstap kan zijn.  
Dat kan een aantal korte preventieve gesprekken tijdens het inloopspreekuur zijn of een andere interventie.  
Het inloopspreekuur doen we bij voorkeur bij u op locatie.

MEDEWERKER ORGANISATIE

• Laagdrempelige toegang voor 
vragen

• Ondersteuning bij lichte psychische 
klachten

• Locatie naar keuze

• Medewerkers hebben laag-
drempelig contact met psycholoog

• Preventieve gesprekken bij lichte 
klachten

• Korte lijntjes tussen psycholoog en 
professionals van de organisatie

BESCHRIJVING

• Inloopspreekuur op gewenste 
locatie door psycholoog met 
ervaring van de werkvloer

PRIJS

Op offertebasis

12 13



Mental Coaching

MEDEWERKER ORGANISATIE

De performance van mensen hangt voor een groot deel af van de persoonlijke ambitie, daadkracht en 
persoonlijkheid. Een HSK-coach geeft inzicht in het huidige functioneren, helpt buiten kaders te denken en nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken. Samen met een coach werkt u aan uw persoonlijke doelen, ontwikkelingsvraagstuk 
of uitdaging. Met als doel: te worden wat u wilt èn kan bereiken!

• Uzelf ontwikkelen

• Uw performance verbeteren

• Zicht krijgen op eigen gedrag  
en ander gedrag

• Uw gedrag omzetten naar 
functioneel, gewenst gedrag

• Coaching door ervaren psycholoog 

• Wetenschappelijk onderbouwd

• Goed werkgeverschap

• Gemotiveerde medewerker die in 
zijn of haar kracht wordt gezet

• Verbeterde performance 
medewerker

• Voorkomen van klachten of uitval

BESCHRIJVING

• 8 sessies waarin een ervaren 
psycholoog u begeleidt bij uw 
coachingsvraag

PRIJS

€ 1575,-

“Mental Coaching geeft zichtbaar resultaat 

bij mijn medewerker. De no nonsens 

aanpak van HSK spreekt mij erg aan.  

Het gaat echt om gedragsverandering.”
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24/7 Supportlijn

MEDEWERKER ORGANISATIE

Als een medewerker even niet lekker in zijn vel zit of niet zo goed met een bepaalde situatie weet om te gaan, 
kan het helpen om direct hulp te krijgen van een coach. Met de 24/7 supportlijn is 24 uur per dag en zeven 
dagen in de week een coach binnen handbereik voor medewerkers die baat hebben bij extra ondersteuning. 
Vaak is zo’n gesprek met de coach voldoende om de balans te herstellen en kan de medewerker goed vooruit met 
de persoonlijke praktische tips van de coach. Indien meer begeleiding nodig blijkt, krijgt de medewerker extra 
persoonlijke coaching gedurende twee weken.

Met de 24/7 Supportlijn biedt u uw medewerkers direct ondersteuning. Laagdrempelig, 24/7 en anoniem.

• Laagdrempelig professionele 
telefonische hulp

• Herstellen van disbalans

• Anoniem en 24/7 bereikbaar

• Verminderen van klachten en 
voorkomen van uitval

• Goed werkgeverschap

BESCHRIJVING

Medewerkers kunnen 24/7 
vrijblijvend gebruik maken van 
de supportlijn. De medewerker 
ontvangt praktische tips en 
ondersteuning en indien nodig extra 
coaching

PRIJS

Op offertebasis

Mental Fit Check (E-health)

MEDEWERKER ORGANISATIE

Psychische klachten zorgen voor leed voor degene die het betreft, maar ook voor zijn of haar werkomgeving. Dit wilt u 
voorkomen. Om op tijd ‘aan de bel te trekken’ kunt u of uw medewerker een digitale gevalideerde test doen. Na afloop van 
deze test wordt een telefoongesprek met de psycholoog gepland om de resultaten te bespreken. Als er geen sprake is van 
psychische klachten wordt dit bevestigd door de psycholoog en wordt de mentale fitheid bevestigd. Als er sprake is van 
psychische klachten wordt er advies gegeven voor een (preventieve) interventie.

• Inzicht in mentale gezondheid

• Signalering van psychische klachten

• Vroegsignalering psychische 
klachten medewerker

BESCHRIJVING

• Een digitale test, gevolgd door een 
telefonisch adviesgesprek met een 
psycholoog

PRIJS

€ 84,-
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“Ik vind het goed wanneer in mijn functie 

ieder jaar persoonlijk aandacht is voor mij 

als medewerker. Goed dat ‘iemand van 

buitenaf’ meekijkt. Naar aanleiding van 

het gesprek ben ik weer regelmatig gaan 

sporten en handvatten gaan toepassen.”

Mental Check-Up

MEDEWERKER ORGANISATIE

Onze auto laten we regelmatig APK-keuren om veilig de weg op te gaan. Waarom doen we dit niet met onszelf? 
Door periodiek een Mental Check Up te doen krijgt u inzicht in uw risicofactoren en krijgt u praktische handvatten 
hoe u hiermee om kunt gaan.

• Inzicht in mentale gezondheid, 
veerkracht en persoonlijke 
ontwikkeling

• Inzicht in risicofactoren en 
versterkende factoren

• Tips en handvatten

• Inzicht in de mentale veerkracht 
van haar medewerker(s) 

• Advies voor het vergroten van 
mentale veerkracht en daarmee 
verlagen of voorkomen van 
psychisch verzuim 

BESCHRIJVING

• Een gesprek van een uur met een 
psycholoog op een HSK locatie of 
incompany

PRIJS

€ 219,-
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@Work Preventief

ORGANISATIE

Veel mensen negeren (on)bewust signalen die mogelijk tot psychische klachten leiden, zoals vermoeidheid en stress. U kunt dit 
voorkomen en de duur van de klachten verkorten, door deze vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. In een vijftal gesprekken 
wordt samen met de psycholoog in kaart gebracht wat de klachten zijn, welke positieve en negatieve omstandigheden er 
spelen en wat de persoonskenmerken zijn. Vervolgens wordt intensief aan de slag gegaan met verbeteringen.

• Bewust worden van gedrag  
(coping stijl)

• Leren omgaan met risicofactoren 

• Regie krijgen op uw klachten

• Begeleiding door een psycholoog

• Goed werkgeverschap

• Mentaal veerkrachtige medewerker

• Voorkomen van klachten of uitval 
en daarmee onnodig leed

BESCHRIJVING

• 5 sessies met een psycholoog

PRIJS

€ 895,-

MEDEWERKER

PsychoSociaal Arbeidsbelasting Onderzoek (PSA) 

MEDEWERKER ORGANISATIE

De Arbowet verplicht u als werkgever om uw medewerkers te beschermen tegen te hoge PsychoSociale 
Arbeidsbelasting. Onder het begrip PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken zoals: intimidatie,
pesten en werkdruk. Als PSA lang aanhoudt kan dit leiden tot werkstress en uiteindelijk tot uitval op het werk. 
Met het PSA onderzoek herkennen we medewerkers die risico lopen uit te vallen. We kunnen zo gericht preventieve
interventies inzetten om uitval van medewerkers te voorkomen.

• Persoonlijk advies om dreigende 
disbalans te corrigeren en weer 
met energie de taken op te kunnen 
pakken

• Herkennen van medewerkers die 
risico lopen uit te vallen

• Gerichte inzet preventieve 
interventie bij medewerkers die 
risico lopen

• Geanonimiseerd organisatie breed 
rapport en advies voor arbobeleid

BESCHRIJVING

• Online - wetenschappelijk 
onderbouwde - vragenlijst

• Beoordeling van alle vragenlijsten 
door gespecialiseerd en 
onafhankelijk bedrijfsarts

• Indien geïndiceerd een aanvullend 
gesprek met A&O psycholoog

PRIJS

€ 92.50
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Contact
Herkent u zich in de vragen waarbij deze interventies kunnen helpen,  
kan HSK uw organisatie ondersteunen of of wilt u zich aanmelden? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via:
026 36 87 700 of relatiebeheer@hsk.nl

Wij staan u graag te woord. 

Voor uitgebreide productinformatie of aanmelding kunt u ook terecht  
op onze website: www.hsk.nl/preventie

Algemene gegevens
Hoofdkantoor HSK
Velperweg 26
6824 BJ Arnhem

www.hsk.nlGenoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor 2022.
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Kijk ook op www.hsk.nl

Snel. Beter.


