
BEDRIJVEN, ORGANISATIES, INSTELLINGEN 
 
 

Bedrijfsaccount 
 
Organisaties doen hun voordeel met alle functies van SAS. De bedrijfsaccount geeft toegang tot de stressmonitor inclusief alle modules. Een SAS-
bedrijfsabonnement kan worden aangegaan vanaf vijf spa’s (zie “Particulieren”).  
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COACHES EN PROFESSIONALS 
 
 

De coach account   
 

Met een SAS-coach abonnement wordt toegang verkregen tot het coach dashboard met deelfunctie. Hierdoor beschikken coaches en professionals direct 
over de mentale status van klant en organisatie. 
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PARTICULIEREN 
 
 

Het stresspreventieabonnement (Spa) 
 

Een Spa geeft recht op halfjaarlijkse deelname aan het online stressonderzoek inclusief uitgebreid stressrapport. Het deelnemersaccount heeft een 
deelfunctie zodat de stressrapporten (als intakeformulier) gedeeld kunnen worden met een coach. Deelnemers mogen bovendien meedoen aan twee online 
workshops naar keuze. 
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