HR INNOVATIONS

Innovatieve
HR
oplossingen

PRODUCTSHEET
Ideefix HR Innovations. Uw preventieve HR partner.

In samenwerking met
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INLEIDING

Stress-gerelateerd en psychisch verzuim is een groeiend probleem binnen werkend Nederland. Dat kost werkgevers veel financieel én menselijk kapitaal, met verminderde prestaties en innovatiekracht tot gevolg. Om een duurzame oplossing te bieden en kwaliteit interventies te
leveren voor werkend Nederland, is Ideefix HR Innovations opgezet met als missie: binnen 10 jaar geen burn-outs meer in Nederland.
Ideefix HR Innovations is een unieke HR partner voor werkgevers, gespecialiseerd in preventieve en curatieve interventies om psychisch
verzuim naar 0% terug te brengen en organisaties letterlijk stressbestendig te maken. Ons team bestaat uit wetenschappers, counselors,
software developers, data-analisten en leerspecialisten die zich gezamenlijk, vanuit multidisciplinair perspectief, inzetten om iedere werkende Nederlander de beste interventies tegen stress te bieden.
Ons onderscheidend vermogen vatten we graag samen in drie steekwoorden:

WETENSCHAPPELIJK

PREVENTIEF

GEBRUIKSVRIENDELIJK

We werken volledig wetenschappelijk
onderbouwd en ontwikkelen onze
interventies vanuit de positieve psychologie,
systeem- en neurowetenschap.

Onze interventies zijn primair preventief ingestoken,
omdat voorkomen beter is dan genezen.

Onze interventies zijn geoptimaliseerd voor
gebruik, impact en effectiviteit op iedere laag
binnen het bedrijf.

Wij bieden maatwerk voor iedere organisatie, binnen elke sector, voor de individuele werknemer,
op teamniveau en voor HRM-afdelingen en directies. We kijken er naar uit binnenkort uw HR vraagstuk te bespreken.

Gebruiksvriendelijkheid

Impact cultuur

Gebruiksintensiteit

Werkgeverstevredenheid

score

score

score

score

Werkgevers geven ons gemiddeld een 9 voor hun tevredenheid met onze oplossingen.

7,6

GROOT

89%

Gemiddeld geven gebruikers
ons een 7,6 voor
2 gebruiksvriendelijkheid.

Gemiddeld geven werknemers en
werkgevers aan dat we een grote
impact maken op de cultuur.

Onze interventies scoren
het hoogst in Nederland op
gebruiksintensiteit.
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HR-OPLOSSINGEN

1. VITALITEIT VOOR DE GEHELE ORGANISATIE
De beste tools, coaching en kennis aanbieden aan iedere medewerker binnen uw
bedrijf zodat men altijd en overal kan werken aan de eigen vitaliteit voor een paar
euro per werknemer per jaar. Ideefix HR Innovations heeft jarenlang gewerkt om
een schaalbaar en betaalbaar aanbod te ontwikkelen zodat heel Nederland toegang heeft tot de beste tools en trainingen om stressbestendig, vitaal en gelukkig te
worden. Ons aanbod bestaat uit zelfmetingen, een gepersonaliseerd dashboard en
op maat gemaakte trainingsmodules. Volledig meetbaar gemaakt met geanonimiseerde, maar stuurrijke informatie die we beschikbaar maken voor HR en leidinggevenden. Klanten als Tata Steel, Clingendael en het Ministerie Justitie en Veiligheid
gingen u voor.

* Vanaf € 59,- per werknemer per jaar.

Ik zou deze training aanbevelen aan iedereen in onze organisatie, maar ook aan vrienden en familie.
- Anonieme gebruiker Clingendael Instituut

2. TRAININGSPROGRAMMA IN-COMPANY
– AFDELINGSNIVEAU
Ideefix HR Innovations presenteert het meest gebruiksvriendelijke en effectieve
trainingsprogramma dat personeel ondersteunt om fit, vitaal en stressbestendig te
worden. Dit trainingsprogramma is perfect voor afdelingen die stressvol werk doen
of waar het verzuim hoog is. Met dit programma investeert u in gezonder personeel,
een verbeterde cultuur en verhoogde effectiviteit van werknemers. Ons trainingsprogramma wordt volledig afgestemd op de stressoren, doelstellingen en culturele
waarden die binnen uw organisatie spelen en wordt ontwikkeld in samenwerking
met het Europees Instituut en Zilveren Kruis / Gezond ondernemen.

* Op aanvraag.
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3. ON-BOARDING – DUURZAAM PERSONEEL
Ondersteun uw personeel om vanaf de eerste dag optimaal te functioneren. Nieuwe
werknemers zijn vaak ambitieus en niet vies van overuren maken. En goede mensen wilt u behouden. Hoe stressbestendiger ze zijn, hoe duurzamer de relatie tussen
werknemer en werkgever. Bied daarom tijdens het on-boarding proces uw personeel een gepersonaliseerd vitaliteitsaanbod, zodat zij vanaf dag één ook investeren
in de persoonlijke gezondheid en werk-privé balans. Dit vermindert gezondheidsrisico’s én vergroot de binding met uw organisatie.

* Op aanvraag.

Mensen zijn openhartiger en praten meer over hun ervaringen met stress,
en het proces versterkte de teamgeest in het algemeen.
- Anonieme gebruiker Ministerie J & V

4. RECRUITMENT – METEN IS WETEN
Weet wat je in huis haalt. Ideefix HR Innovations biedt gespecialiseerde meetinstrumenten aan die inzetbaar zijn tijdens het recruitmentproces zodat u exact weet
waar iemand staat op werkvermogen en vitaliteit. Meet cruciale aspecten van toekomstige werknemers, zoals veerkracht, stressbestendigheid en werkvermogen.
Gemakkelijk af te nemen en nog leuk ook. De perfecte manier om uw organisatie
onderscheidend te maken richting kandidaten en om te zorgen dat uw nieuwe talenten niet alleen hoge kwaliteit, maar ook hoge vitaliteit met zich meebrengen!
* Minimumprijs is € 150,- per werknemer per jaar.
(Opmerking: prijs kan variëren in verband met aantal deelnemers)
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5. HR & TALENT DEVELOPMENT – TRAIN DE TRAINER
Maak van uw HR afdeling, HR adviseurs en Talent specialisten experts op het gebied
van zelf- en interactieve regulering. Ons train de trainer programma bestaat uit 3
op maat workshops waarbij wij HR professionals bijscholen met de nieuwste wetenschappelijke kennis, technieken en tools op het gebied van stressbestendigheid,
verzuimpreventie en het afhandelen van verzuimvraagstukken.

* Op aanvraag.

Goed opgezet en ik heb veel geleerd. Dit vind ik de meest nuttige training die ik tot nu toe heb mogen volgen.
- Anonieme gebruiker TATA Steel

6. DIGITAL SOLUTIONS– AL UW VITALITEITSAANBOD
OP 1 PLEK
Al uw (digitale) vitaliteitsaanbod op één gebruiksvriendelijke plek? Bereik en activeer uw personeel op de meest eenvoudige en inspirerende manier om te werken
aan hun vitaliteit en houdt gemakkelijk bij wat uw personeel doet aan vitaliteit. Nooit
meer problemen met activeren, onnodige kosten of ingewikkelde software voor
uw personeel. Onze digitale oplossing biedt gebruiksvriendelijke, gepersonaliseerde
data analyse mogelijkheden en is volledig AVG-gevalideerd.

* Prijs op maat.
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7. EXECUTIVE COACHING - STRESSBESTENDIGHEID
Hoe hoger in de boom, hoe meer wind gevangen wordt. Verzuim op executive
and C-level niveau brengt grote risico’s met zich mee en vraagt om uitmuntende
stressbestendigheid. Investeer daarom in de leiders, managers en directieleden binnen uw organisatie, zodat zij een positief rolmodel worden voor het personeel en
hen kan inspireren op gebied van vitaliteit, veerkracht en werkgeluk. Met onze unieke en op maat gemaakte executive coaching trajecten worden uw leidinggevenden
experts in het modelleren van belangrijke soft skills en het interactief reguleren van
uw personeel. Trajecten kunnen 1-op-1 en in groepsverband aangeboden worden.

* Prijs op maat i.v.m. aantal sessies en deelnemers.

Betere communicatie, betere gesprekken, meer openheid, sterkere relaties.
- Anonieme gebruiker Clingendael Instituut

8. PREVENTIEVE COACHING
Heeft u personeel dat tegen de grens van hun kunnen zitten? Dreigt er burnout of
overspannenheid? Zorg dan voor een proactieve, preventieve oplossing! Ideefix HR
Innovations werkt samen met de beste stress specialisten, trainers en counselors,
waarmee het verschil kan worden gemaakt tussen uitval of vroegtijdig herstel.

* Vanaf € 150,- per uur.
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9. CURATIEVE COACHING
Heeft u iemand die is uitgevallen en wilt u hem of haar de beste coaching aanbieden
die mogelijk is? Onze gespecialiseerde coaches staan per direct voor u klaar. Maak
vandaag nog een afspraak voor een gratis intake gesprek en ontvang een op maat
advies dat bij uw organisatie en werknemer past. Al onze coaches zijn gecertificeerd
en gespecialiseerd in stress-gerelateerd verzuim en herstel.
* Prijs op maat i.v.m. aantal sessies. Vanaf € 150,- per uur.

Het besef dat je er echt wat mee moet, omdat je anders vooral jezelf maar ook je werkgever tekort doet.
- Anonieme gebruiker TATA Steel

10. WORKSHOPS – STRESS UPDATE
Tijdens deze inspirerende workshop kijken we vanuit divers perspectief naar de
thema’s veerkracht, vitaliteit en bevlogenheid binnen organisaties. Een inspirerende workshop begeleidt door de beste stresscounselors en wetenschappers op het
gebied van stress en burn-out. Deelnemers verlaten deze workshops met meer
kennis, zelfinzicht en tools die ze direct kunnen toepassen in de praktijk. Onze workshops zijn geschikt ter kennismaking, voor congressen en als incompany workshops
om HR en directie afdelingen bij te scholen. Deze workshops zijn in het bijzonder
zeer gewild tijdens vitaliteitsdagen en weken!

* Op aanvraag i.v.m. aantal deelnemers en sessies.
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INVESTEER IN EEN STRESSBESTENDIGE ORGANISATIE!

GA VAN CURATIEF NAAR PREVENTIEF MET IDEEFIX HR INNOVATIONS
Deelt u onze visie voor een stressvrij werkend Nederland en gelooft u ook in preventief investeren in mens, management en cultuur? Neem
vandaag dan nog contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om meer te weten over onze oplossingen voor uw organisatie. We
hebben het voor u makkelijk gemaakt in drie simpele stappen:

1
2
3

KENNISMAKINGSGESPREK
Een eerste kennismaking om te bespreken wat wij voor u kunnen doen. Tijdens dit gesprek kunnen we een vervolg
afspreken in de vorm van een kennismakingsworkshop voor HR en MT binnen uw organisatie.

RENDEMENTSPROGNOSE
Wij maken vrijblijvend een rendementsprognose voor u op maat op basis van de gegevens beschikbaar binnen uw
organisatie.

KENNISMAKINGSWORKSHOP OP MAAT
Bij interesse bieden wij graag een kennismakingsworkshop aan waarin wij:
• Kerninzichten uit wetenschappelijk onderzoek en de belangrijkste trends delen.
• Het MT en leidinggevenden enthousiasmeren voor een preventieve aanpak in uw organisatie.
• Een interactieve introductie geven van de 7 pijlers van een stressbestendige organisatie.

MAAK EEN AFSPRAAK!
Telefoon: 06 52 76 26 20
Mail: daniel@ideefix-innovations.com
Web: ideefix-innovations.com
Bezoekadres: Henri Polaklaan 12C, 1018 CS, Amsterdam
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DANIEL KRIKKE
Founder & CEO

