Het halfjaarlijkse stressonderzoek van Stress-Alert-System®
Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever
De stap van curatie naar preventie
Informatie voor coaches en professionals

Stress-Alert-System® helpt coaches bij de stap van
curatie naar preventie
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.
Met het aanbieden van een halfjaarlijks stressonderzoek aan uw klanten
en opdrachtgevers voegt u op eenvoudige wijze stresspreventie toe aan
uw praktijk. Zo zorgt u voor uitbreiding van uw werkzaamheden en
waarborgt u de continuïteit van uw praktijk.

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
o 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

Hoe gebruik ik Stress-Alert-System®?
Stress-Alert-System® is een ondersteunende online tool waarmee u zelfstandig aan het werk kunt. U kunt Stress-Alert-System® inzetten
als terugvalpreventietool voor uw bestaande klanten of als pure preventietool waarmee u nieuwe klanten en opdrachtgevers kunt
werven. Via onze website meld u zich eenvoudig aan voor een Coachabonnement.

Ga naar de website en klik op abonnementen

Kies voor het Coachabonnement

Start direct
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Hoe ingewikkeld is het?
Niet. Het gebruik van Stress-Alert-System® wijst zich vanzelf. Het enige wat u hoeft te doen, is u aan te melden voor een Coach abonnement via de website:
stressalertsystem.nl. U volgt daarna de online stresspreventietraining en raadpleegt het systeem over de volgende stappen. Stress-Alert-System® is zeer
gebruiksvriendelijk. Wij maken het u graag gemakkelijk. Heeft u tijdens het gebruik toch nog vragen? Dan kunt u zich via onze website aanmelden voor het
gratis telefonisch spreekuur voor professionals. Wij beantwoorden graag uw vragen over het gebruik van Stress-Alert-System® of uw inhoudelijke vragen over
stresspreventie.

Hoe werkt Stress-Alert-System®?
Met het Coach abonnement nodigt u uw
klanten uit voor een
stresspreventieabonnement. Uw klant
ontvangt vanuit het systeem een email met het
verzoek zijn account te activeren. De geringe
kosten hiervoor worden door de klant via Ideal
rechtstreeks aan Stress-Alert-System betaald.

Na activatie van de account, doet uw
klant direct mee aan het eerste
stressonderzoek en deelt hij zijn
onderzoeksresultaten met u. Het
stressrapport geeft inzicht in 58
verschillende topics. U ziet direct waar
knelpunten zitten of dreigen te ontstaan.

Na screening van het stressrapport nodigt
u uw klant uit voor een stresspreventiegesprek. Afhankelijk van de
resultaten stelt u een vervolgtraject voor of
geeft u handvatten mee voor de komende
periode. Daarna houdt u halfjaarlijks de
spreekwoordelijke vinger aan de pols.

U nodigt uw klant uit

Uw klant vult het stressonderzoek in

U screent het rapport en nodigt uw klant
uit voor het stresspreventiegesprek

U stemt zelf de voorwaarden af
Stress-Alert-System® is een ondersteunende online tool. Vanzelfsprekend zijn het gesprek en het persoonlijke contact van doorslaggevend belang voor het
slagen van uw (aanvullende) werkzaamheden als preventiecoach. Belangrijk om te weten is dat u zelf de voorwaarden voor uw aanvullende diensten met uw
klanten afstemt. U beslist dus zelf op welke wijze u halfjaarlijks de follow-up verzorgt en welk tarief u hiervoor hanteert. De online stresspreventietraining van
Stress-Alert-System® helpt u verder op weg met praktische tips. Deze training is gedurende uw abonnement doorlopend kosteloos te raadplegen.

Stress-Alert-System® voor uw zakelijke opdrachtgevers
Werkt u als coach veel voor bedrijven, breng dan Stress-Alert-System® onder de aandacht. Met het Bedrijfsabonnement kunnen
organisaties samen met u de stressontwikkeling van medewerkers en groepen medewerkers bewaken. U wordt als coach gekoppeld
aan het bedrijfsabonnement en ontvangt nu ook de periodieke teamrapporten. Hierin wordt uitgebreid verslag gedaan van de
onderzoeksresultaten ten aanzien van de 58 verschillende topics. Zo kunt u ook in teamverband doelgericht coachen.
U verzorgt halfjaarlijks de follow-up. Op individueel niveau.

En in teamverband

Hoe pak ik het aan?
Wilt u Stress-Alert-System® onder de aandacht brengen bij uw zakelijke opdrachtgevers? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij het
voorbereiden van uw presentatie. Meld u aan via de website voor het telefonisch spreekuur voor professionals of bel direct: +31(0)88 - 350 20 50 voor het
maken van afspraak.

De kosten voor een Coach abonnement
Een SAS-Coachaccount kost € 46,50 per 12 maanden. De entreekosten bedragen eenmalig € 167,95. Wij maken hiervoor uw account
aan en onderhouden deze voor u. Daarbij krijgt u ook de online stresspreventietraining aangeboden. Deze training gaat in op
stresspreventie in het algemeen en het gebruik van Stress-Alert-System® in het bijzonder.
Optioneel kunt u kiezen voor een vermelding op onze website. Onze klanten kunnen u dan vinden als stresspreventiecoach. De kosten
voor vermelding op de website bedragen eenmalig € 23,95 en jaarlijks een bedrag ad € 11,98. U krijgt een vermelding met link naar uw
website. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW en telkens bij vooruit betaling via Ideal te voldoen.
Kijk op onze website voor meer informatie.

De kosten van een stresspreventieabonnement voor mijn klanten?
Uw klanten betalen voor een stresspreventieabonnement € 29,75 per 12 maanden. Dit bedrag is inclusief BTW. Het
stresspreventieabonnement is persoonsgebonden en geeft recht op deelname aan twee stressonderzoeken per jaar, inclusief
tweedelig stressrapport. Vanzelfsprekend is de account voorzien van een deelfunctie waardoor uw klant zijn inhoudelijke
testresultaten binnen de beveiligde online omgeving met u kan delen.
Informeer naar de mogelijkheden voor een reseller account
Met een reseller account van Stress-Alert-System® profiteert u van mooie inkoopkortingen. U kunt alleen reseller worden als u meerdere bedrijven coacht.
Wilt u reseller van Stress-Alert-System® worden, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Bel: +31(0)88 - 350 20 50 of meld u via de
website aan voor het telefonisch spreekuur voor professionals.

Wat wilt u vragen?
U wilt ons vast nog iets vragen. Bijvoorbeeld over de opbouw van het stressonderzoek, onze lage tarieven, het percentage
doorverwijzingen, de privacy voorwaarden, het Bedrijfsabonnement, de reselleraccount of iets heel anders.
Wij beantwoorden graag al uw vragen. Bij voorkeur doen wij dit telefonisch. Wij verzoeken u daarom gebruik te maken van het
telefonisch spreekuur voor professionals. Via het formulier op onze website kunt u zich hiervoor kosteloos aanmelden.
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Meld u vandaag nog aan
Stress-Alert-System B.V.
Woudenbergseweg 19 D-1
3707 HW Zeist, Nederland
Tel.: +31(0)88 - 350 20 50
Mail: info@stressalertsystem.nl
KvK: 57063257
Btw: NL852423093B01

