
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stress. Werk of privé? 

Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever 

Met het coachabonnement van Stress-Alert-System® voegt u op eenvoudige wijze stresspreventie toe aan uw 
praktijk. 
 

U krijgt: 

 Halfjaarlijks inzicht in de stressontwikkeling van uw particuliere klanten en zakelijke opdrachtgevers; 

 Halfjaarlijks de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met bestaande- en nieuwe klanten 
 

Hierdoor kunt u: 

 Actief inzetten op stresspreventie op individueel- en organisatieniveau; 

 Uw dienstverlening uitbreiden en zorgen voor meer continuïteit in uw praktijk 
 

Stress-Alert-System® 

Stress-Alert-System® komt tegemoet aan de wens vanuit het bedrijfsleven, de overheid en zorgverleners om 
stressontwikkeling in een vroeg stadium op te kunnen sporen. Dit om het ontwikkelen van stressklachten voor 
te zijn en daarmee ziekte en uitval te voorkomen. 
 

Stress-Alert-System® biedt halfjaarlijks een online stressonderzoek aan. Deelnemers aan het stressonderzoek 
downloaden direct na deelname hun stressrapport. Dit stressrapport geeft inzicht in de mentale gesteldheid 
van de deelnemer of (gebundeld) van een team deelnemers. 
 

Deelnemers kunnen het stressrapport binnen de beveiligde online omgeving van Stress-Alert-System delen met 
SAS-gekwalificeerde coaches. 
 

Coaches hebben hierdoor direct inzicht in de mentale gesteldheid van hun klanten en kunnen direct herleiden 
waar de stress vandaan komt. Werk of privé. 
 

Door het stressrapport halfjaarlijks met uw klant te bespreken houdt u de vinger aan de pols en zorgt u samen 
voor een gezonde balans. 



   

 
 
  

Stress-Alert-System® helpt coaches bij de stap van curatief naar preventief 

Net als naar de tandarts gaan 
Stresspreventie is net zo gewoon als naar de 
tandarts gaan. Door halfjaarlijks stil te staan bij de 
kwaliteit van je leven en je persoonlijke 
doelstellingen, voorkom je stilstand en frustratie. 
 

Tijdens het halfjaarlijks te houden 
stresspreventieoverleg, neemt de coach samen 
met de klant de levensstatus door. Het 
stressrapport dient hierbij als uitgangspunt. 
 

De coach geeft gerichte handvatten mee of doet 
een voorstel tot een vervolgtraject, indien het 
stressrapport daartoe aanleiding geeft. 
 
 

Stress-Alert-System® is uw assistent 
Stress-Alert-System helpt u bij de stap van curatie 
naar preventie. 
 

Stress-Alert-System neemt voor u het online 
stressonderzoek af en zorgt voor een 
overzichtelijke rapportage. Een ingebouwd 
stressfilter geeft daarbij aan op welk stressniveau 
de klant zich begeeft. 
 

Het stressrapport vormt een goede aanleiding om 
halfjaarlijks het gesprek met uw klanten te openen. 
 

“Wat is er het afgelopen half jaar in uw leven 
gebeurd? Hebt u klachten? Hoe gaat het met u?” 
 
 
 Coachen op 58 verschillende topics 

Het stressonderzoek bestaat uit drie onderdelen, 
waarvan de Levenswaarderingstest® de basis 
vormt. 
 

In dit onderdeel wordt deelnemers gevraagd om 
ten aanzien van 58 verschillende topics hun 
persoonlijke situatie te omschrijven. Dit betekent 
dat u halfjaarlijks 58 invalshoeken heeft om het 
gesprek met uw klant te openen. 
 

Lopen meerdere klanten tegen dezelfde topic 
aan? Dan kunt u ook een workshop voor uw 
klanten verzorgen of hieraan gericht aandacht 
besteden in uw nieuwsbrief. 
 
 
 

Coachen zoals u dat gewend bent 
Het inzetten van Stress-Alert-System® verplicht u 
tot niets. 
 

Behalve uw jaarlijkse betalingsverplichting voor uw 
SAS-Coachabonnement, bent u volkomen vrij in de 
wijze waarop u opvolging geeft aan de resultaten 
van het stressonderzoek. 
 

U blijft dus coachen op de manier waarop u dat 
gewend bent. Ook blijft u 100% verdienen. 
 
 

Stress-Alert-system is géén partij in onderling 
gemaakte (prijs)afspraken tussen coach en klant. 
 
 
 

Stress. Beter voorkomen dan genezen 



   

  

Stress-Alert-System® is er ook voor uw zakelijke opdrachtgevers 

Werkt u als coach veel voor bedrijven, breng dan Stress-Alert-System® onder de aandacht. Met het SAS-
Bedrijfsabonnement kunnen organisaties de stressontwikkeling van hun medewerkers halfjaarlijks monitoren.  
Zo wordt stress vroegtijdig opgespoord en ziekte- en burnout voorkomen. 
 

U zult als coach worden gekoppeld aan het bedrijfsabonnement. U ontvangt nu ook de teamrapporten. 
 

Het teamrapport doet uitgebreid verslag van de onderzoeksresultaten van het team en biedt u de gelegenheid 
om een team te coachen of halfjaarlijks een workshop te verzorgen met betrekking tot de leidende teamtopic.  
 

Natuurlijk verzorgt u ook de persoonlijke coaching trajecten wanneer het stressfilter medewerkers voordraagt 
voor een interventie (preventief of curatief). Alleen of samen met uw collega’s. 
 

Met de onderstaande tools kunt u organisaties ondersteunen bij de uitvoering van hun stresspreventiebeleid. 
 

Stressmonitor 
De stressmonitor van Stress-Alert-System® bundelt voor organisaties de individuele resultaten van het 
stressonderzoek op teamniveau.  
 

Op basis van deze uitslagen wordt een teamrapport samengesteld met een toelichting op het gemiddelde team 
stressniveau. Per onderdeel van het stressonderzoek en clustergewijs. 
 

Het teamrapport geeft inzicht in de mentale balans van het team. Managers en leidinggevenden kunnen het 
teamrapport met u delen binnen de beveiligde online omgeving van SAS.  
 

Bijvoorbeeld voor overleg of ter voorbereiding op het SPO of een specifieke teaminterventie. 
 
 
 Het stresspreventieoverleg (SPO) 

De stressmonitor doet halfjaarlijks verslag van de 
actuele teamtopics. Dit zijn thema’s die binnen het 
team nadere aandacht behoeven. 
 

Tijdens het aanbevolen halfjaarlijkse 
stresspreventie overleg (SPO) wordt voorlichting 
gegeven over de leidende team topic. 
 

Bijvoorbeeld in de vorm van een informatieve 
workshop door u verzorgd. 

Stressfilter 
Een ingebouwd stressfilter draagt medewerkers 
voor die op basis van hun onderzoeksresultaten in 
aanmerking komen voor een preventief (kort) 
coachingtraject, een probleemoplossende 
interventie of een health-check.  
 

Het persoonlijke stressrapport kan worden 
gedeeld met de coach en doet dienst als 
intakeformulier. Dat werkt snel en doeltreffend. 



   

Voorwaarden en tarieven 

Het SAS-Coachabonnement 
Een SAS-Coachabonnement bestaat uit twee delen: het stresspreventieabonnement voor persoonlijk gebruik én 
de SAS-Coachaccount. 
 

Het stresspreventieabonnement geeft per twaalf maanden recht op deelname aan twee online 
stressonderzoeken, inclusief uitgebreide stressrapportages en vrijwillige deelname aan twee online workshops 
naar keuze. U doet dus zelf ook mee aan het stressonderzoek. 
 

Met de SAS-Coachaccount nodigt u uw klanten uit voor een stresspreventieabonnement van Stress-Alert-
System® en beschikt u over de deelfunctie voor coaches. Hierdoor kunnen uw klanten en opdrachtgevers hun 
resultaten met u delen binnen de beveiligde online omgeving van SAS*. 
 
*Stress-Alert-System® hanteert een streng privacy beleid. Dit betekent dat u niet vanzelfsprekend de vertrouwelijke rapporten van klant 
en opdrachtgever kunt inzien. Zij bepalen zelf of zij hun resultaten met u willen delen en op welk moment. Zij doen dit op eenvoudige 
wijze via de deelfunctie coach van het stresspreventie- of het SAS-Bedrijfsabonnement. 

 

Inschrijving in het SAS-Coachregister 
U kunt zich laten registreren als SAS-Coach in het register dat op de website van Stress-Alert-System te vinden is. 
Zo bent u als preventiecoach goed vindbaar voor al onze klanten. Uw naam en praktijkgegevens worden door 
ons opgenomen met een link naar uw website. Wilt u zich laten registreren als SAS-Coach dan dient u over 
minimaal één jaar aantoonbare ervaring als coach te beschikken en een zelfstandige praktijk te voeren die 
ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. 
 

Een ondersteunend tarief 
De tarieven voor het SAS-Coachabonnement zijn als volgt te specificeren: 

  

Omschrijving Bestaande uit Kosten Opmerking 

SAS-Coachabonnement, 

inclusief persoonlijk 

stresspreventieabonnement 

Eigen deelname aan halfjaarlijks 

stressonderzoek en deelname aan twee online 

workshops naar keuze. Deelfunctie om stress- 

en teamrapporten van klant en opdrachtgever 

in te zien. 

€ 46,50 Per twaalf maanden 

Inschrijving SAS-register Opname van uw praktijkgegevens en link in 

het SAS-register 

€ 23,95 Eenmalig bij aanvang 

Verlenging inschrijving in SAS-

register 

Opname van uw praktijkgegevens en link in 

het SAS-regsister 

€ 11,98 Per twaalf maanden bij 

verlenging 

Stresspreventietraining Verplichte online training voor professionele 

gebruikers van SAS 

€ 167,95 Eenmalig bij aanvang 

Herhaaltrainingen Verplichte online herhaaltrainingen  Geen Maximaal 1 keer per twaalf 

maanden 



   

Jaarlijkse kosten SAS-Coachabonnement 
Het SAS-Coachabonnement wordt telkens aangegaan voor twaalf maanden. Indien gewenst kunt u op 
eenvoudige wijze verlengen. De kosten bedragen per twaalf maanden € 58,48 ex BTW inclusief optionele 
verlengingskosten voor de opname in het SAS-register. 
 

Aanmelden 

Wilt u dat het goed blijft gaan met uw klanten en een positieve boost geven aan de ontwikkeling van uw 
praktijk? Zet dan vandaag nog de stap van curatie naar preventie. 
 
Ga naar www.stressalertsystem.nl en meld u direct aan voor het SAS-Coachabonnement. 
 

              www.stressalertsystem.nl 

Coacht of begeleidt u bedrijven en 
organisaties op het gebied van vitaliteit en 

welzijn?  
 

Dan kunt u voor deze organisaties 
optreden als SAS-Accountbeheerder. 

 
 

Bel ons vandaag nog op 

Tel.: 088 – 350 20 50 
 
 

en informeer naar de mogelijkheden voor 
uw praktijk. 

 

Stress-Alert-System B.V. |Woudenbergseweg 19 D-1 | 3707 HW  Zeist | www.stressalertsystem.nl 
| info@stressalertsystem.nl | Tel. +31 (0) 88 350 20 50 | KvK 57063257 | BTW NL852423093B01 

 

 

 


