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VITALE ORGANISATIE & MEDEWERKER

A.  FYSIEKE GEZONDHEID

Belastbaarheid training Fysiek LIJV of Belife https://lijv.nl/ of https://
belife.nl/

Training inzicht in belastbaar en zwaar werk, en hoe dit aan te pakken Individueel/groep s onbekend curatief In combinatie met andere interventies op gezonde voeding et cetera bestaan 
wetenschappelijk effectstudies (Genootschap Fysiotherapie). Alleen bij fysieke training 
is dat onvoldoende bewezen.

x ROI is niet vastgesteld. Onderzoek naar effecten 
verhogen. 

Energiek aan het werk LIJV of Belife https://lijv.nl/ of https://
belife.nl/

Aan de slag met verbeteren conditie en fitheid en nieuwe  energie opdoen in je werk. Individueel/groep s onbekend curatief Versnelde terugkeer en gericht op gedragsveranderingen. x Hersteltijd wordt aanzienlijk verkort, waardoor signifi-
cant minder verzuimkosten onstaan. Effect op langere 
termijn is niet vastgesteld, maar gedragsbeïnvloedende 
interventies zijn bewezen het meest effectief.

Trainingen gericht op 
slaapproblematiek, inclusief 
ploegendiensten

LIJV of Belife https://lijv.nl Gezond slapen bij werk in ploegendiensten. Individueel/groep u onbekend

Korte herstelbegeleiding Fysiek LIJV of Belife https://lijv.nl/ of https://
belife.nl/

Herstel d.m.v. coaching en oefeningen. Individueel s onbekend curatief Er zitten aspecten in die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek naar 
hersteleffecten, maar programma op zich is niet wetenschappelijk bewezen.

x Beperkte bewijslast.

Werkplekchecks TIGRA www.tigra.nl •  Fitheid van de werknemers inzichtelijk maken.
•  Leefstijl van de werknemers in kaart brengen.
•  Risicofactoren voor de gezondheid  meten.
•  Focus ligt vooral op de gezondheid in relatie tot het werk.
•  Combinatie van inventarisatie, advies en begeleiding gericht op bewustwording 

en  gedragsverandering.
•  Unieke stuurinformatie voor regie op inzetbaarheid medewerkers.

Individueel/ 
groepen

s werken met 
geregistreerde 
arboprofessionals

preventief/curatief Onderdeel Informens verricht ook screenings en werkt met een inzetbaarheid score 
card: de Net Employability Scorecard. Met de NES wordt beoogd een beeld te geven 
van de gezondheidsgerelateerde duurzame inzetbaarheid van een organisatie. 
De NES-score is gekoppeld aan een dashboard dat tot doel heeft managers in één 
oogopslag inzicht te geven in hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van de 
medewerkers binnen de organisatie en hun afdeling. 
Dit is gedaan door de voorspellers (=indicatoren) van duurzame inzetbaarheid met 
icoontjes te visualiseren en deze groen, oranje of rood te laten oplichten en af te 
zetten tegen benchmarks.

x Is gebaseerd op eigen database/benchmark. Echter het 
is onduidelijk hoe groot deze benchmark is en wat de 
validiteit is.

Gezondheidstest Active Living https://activeliving.nl/ Online gezondheidstest, vergelijkbaar met gemiddeld PMO. Individueel/groep/
organisatie

s ISO-norm preventief/curatief Is vragenlijst i.s.m. VGZ, is onderdeel van PMO. Vragenlijst kan alleen zaken zichtbaar 
maken, maar lost verder niets op. Staat of valt met de wijze van meten en wat er met 
de resultaten gebeurt.

x Kan werkgever inzicht geven in fysieke en 
mentale risico’s in beperkte mate. Is aspect van PMO. 
Afhankelijk van opvolgende interventies op individueel 
werknemerniveau kunnen risico’s worden aangepakt en 
mogelijk worden voorkomen.

Fitscan Active Living https://activeliving.nl/ Vitafy-programma, online test en coachprogramma ter verbetering van algehele 
vitaliteit. Aspecten zijn PMO-aspecten en online coaching.

individueel/groep s ISO-norm preventief/curatief

RSI/SCANS-preventie LIJV of Belife https://lijv.nl/ of https://
belife.nl/

Individueel/
organisatie

s onbekend preventief/curatief Is geen diagnosemodel, maar typering van mogelijk klachtenpatroon. Voor RSI is in 
2000 een evidenced-based onderzoek verschenen. 

Medische expertise Ergatis www.ergatis.nl Snelle, multidisciplinaire beoordeling t.a.v. arbeidsongeschiktheid. Individueel/groep/
organisatie

u BIG-registratie preventief/curatief Voldoet aan Achmea certificeringseisen. Werkt weliswaar met wetenschappelijke 
medische modellen en specialisten, maar is een evidenced-based niveau werkwijze. 
Ervaren expertise is bewezen.

x Herbeoordelingen, vaststellen WGA/WIA, medische 
expertise als onderdeel van  arbeidsongeschiktheids-
vraagstelling of als second opinion. Kan bijdragen aan 
voorkomen WGA/WIA of juist versnelde toestroom naar 
WIA.

Online fysiotherapie, Fitscan, 
vitaliteitscan

HC Health/hello 
fysio

https://hchealth.nl Behandeling en diagnose, met fysiotherapeuten, workshops en video’s. Individueel/groep/
organisatie

s BIG gereigstreerd, 
keurmerk 
fysiotherapie

preventief/curatief Geen specifieke bewijslast of wetenschappelijke onderbouwing. Kleine organisatie, 
vanuit bedrijfsfysiotherapie.

x

Landelijk netwerk van 
fitnessaanbod en fysiotherapie. 
Biedt health checks en 
werkplekonderzoeken aan

High Five Health 
promotion

·www.highfive.fit/ Veel ervaring met het opzetten van bedrijfsfitness op locatie werkgever. Individueel/groep s ISO-norm preventief/curatief Geen specifieke bewijslast of wetenschappelijke onderbouwing. Groot netwerk, vanuit 
bedrijfsfysiotherapie.

x

Expertdiensten op gebied van 
gecompliceerde gezondheidsvra-
gen. Vanuit positieve gezondheid 
worden de diensten ingezet.

Winnock www.winnock.nl Individueel/groep u Achmea Keurmerk, 
ZKN-keurmerk

preventief/curatief/
amplitie

Heeft Achema keurmerk, en aantal diensten en interventies zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke modellen. Beschikt ook over ZKN-keurmerk (zelfstandigen 
klinieken).

x x Erkende en aangetoonde resultaten. Erkende 
speler op dit gebied. Sterk in rugklachtonderzoeken 
en interventies. Werkt vanuit multidiciplinaire 
behandelingsaanpak en positieve gezondheid. 

Begeleiding bij kanker Care for cancer https://www.
careforcancer.nl/

Individueel Aanbod in 
samenwerking

Erkende aanbieder, 
wordt ondersteund 
door Ministerie, 
specialisten-
vereniging en 
patientenvereni-
ging.

curatief Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De 
careconsulenten van Care for cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij 
bezoeken cliënten thuis, beantwoorden vragen over de gevolgen van diagnose en 
behandeling en geven praktische tips voor de thuis- en werksituatie. Daarnaast 
geven zij voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen door naar 
bijvoorbeeld inloophuizen of patiëntverenigingen.  Het doel is dat cliënten minder 
stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces. Care for cancer 
richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers.

x Erkende aanbieder, wordt ondersteund door Ministerie, 
specialistenvereniging en patientenvereniging.

Gezondheidprogramma’s Stichting 
gezondheid NL

https://stichtinggezond-
heid.nl/

Individueel/ groep s curatief/preventief E- learningprogramma’s (wetenschappelijke onderbouwing is niet bekend). x

B. PSYCHISCHE/MENTALE GEZONDHEID

Running therapie GIMD www.gimd.nl Met name in kader van psychische uitval en depressie. u ISO curatief, maar 
kan ook preventief 
ingezet worden 
bij vermoeden 
psychische 
stoornis als 
depressie.

Er is in beperkte mate wetenschappelijk onderzoek naar running therapie gedaan dat 
uitwijst dat het een positief effect heeft. Mits werkwijze volgens NHG richtlijnen wordt 
uitgevoerd. Effect betere en snellere hersteltijd (winst = minder verzuimkosten).

x Preventief instrument bij psychische problematiek, zoals 
depressie. Hersteltijd is significant beter met therapie. 
Effect is minder verzuimkosten.

Vitaliteitsdienstverlener, gericht 
specifiek op bewegen en vitaal 
zijn en worden. Screening, advies 
en interventies.

Atleetfabriek https://www.
deatleetfabriek.nl/

Vitaliteitsvraagstukken, bewegen en gezondheid, vitaal voelen. Individueel/groep/
organisatie

s onbekend preventief/curatief Screening zou gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, maar dat  is niet 
duidelijk.

x Vanuit sportexpertise adviseren op gebied van 
bewegen en fitheid. O.a. running therapie, maar ook 
vitaliteitscreens.

Workshop Psychisch verzuim HSK www.hsk.nl individueel/groep s kwaliteitskeurmerk 
ggz

curatief Effectiviteit wetenschappelijk niet vastgesteld. Kan vanuit gedragsbeïnvloedende 
aanpak wel positief resultaat opleveren.

x
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Workshop Werk & Privé in balans HSK www.hsk.nl Individueel/groep s kwaliteitskeurmerk 
ggz

curatief Werken wel op basis van cognitieve gedragstherapie, dat een beperkt wetenschap-
pelijk fundament kent. Ze werken met EMDR-therapie, waarvan het effect nog 
onvoldoende wetenschappelijk is vastgesteld.

x Ervaring leert dat deze interventies voldoende effectief 
in de praktijk zijn en verzuim of verzuimrisico’s kunnen 
reduceren. Duurzaamheid van interventie is niet 
aangetoond.

Mentale gezondheid Vital Mindz VitalMindz@Work Psyfit e-health met begeleiding en stressjam virtual reality-programma. Individueel/groep/
organisatie

u ISO-9001 en 
ISO Helathcare, 
Achmea norm

preventief/amplitie Positieve psychologie, versterken wat goed gaat, verbeteren wat minder gaat, 
herstellen wat mis ging. Sterke doelgroepsgerichte aanpak. Trajecten wordenook 
vanuit dit kader ingestoken. Virtual reality, coaching, mindfulness, e-health, 
groepstrainingen, assesment op maat, psychodiagnostisch onderzoek. 

x

Psychologische zorg en 
interventies

Ascender www.ascender.nl Individueel/groep/
organisatie

s BIG- en 
ISO-certificering

curatief/preventief/
amplitie

Landelijk opererend bureau, met veel multidisciplinaire methodieken. Mindfulness, 
mentale vitaliteit, stress en burn-outcoaching, CGT, EMDR, EHEALTH.

x x

Omgaan met schokkende 
gebeurtenissen en traumaopvang

GIMD www.gimd.nl Individueel s ISO curatief Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, EMDR. Wetenschappelijk nog onvoldoende 
bewijs, wel duidelijk evidenced-based.

x

Intensieve psychologische zorg HSK www.hsk.nl Individueel s kwaliteitskeurmerk 
ggz

curatief Cognitief, aangevuld met online E-healthprogramma. x

Arbeidsgerelateerde psychische 
klachten en interventies

Shared ambition https://www.
sharedambition.com

Dé landelijke provider van psychologische interventies, psychologisch onderzoek, 
coaching en training voor mensen die mentaal uit balans zijn.

Individueel/groep s onbekend preventief/ 
curatief/amplitie

Gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde psychologische gezondheid. Adviseert en 
ondersteunt organisaties die willen sturen op thema’s als gezondheidsmanagement 
en vitaliteit en die psychisch verzuim structureel willen terugdringen. Ondersteunt 
medewerkers om hun mentale balans te behouden of terug te vinden.De aanpak is 
gebaseerd op de theorie van de grondlegger van de positieve psychologie, Alfred Adler.

x

Versterken mentale veerkracht 
werknemers

ArboUnie www.arbounie.nl Partner voor organisaties die sturend willen zijn op thema’s als gezondheidsma-
nagement en vitaliteit en die psychisch verzuim structureel willen terugdringen.

Individueel s ISO, OVAL preventief/curatief Quickscan veerkracht (deels op basis van  methodiek/wetenschap Portzky), coaching 
en groepstraining.

x

Training mentale veerkracht Mentaal Fit/ Arja 
van der Valk

arjavandervalk.nl/ Speciaal ontwikkeld om de mentale fitheid van werknemers te versterken, zodat 
ze veerkracht tonen tijdens de uitdagingen in het werk. Indirect vergroot het 
werkprestaties en werkplezier, en bespaart het kosten.

Individueel/groep u onbekend preventief/curatief Op basis van positieve psychologie en sportwetenschappen gecombineerde 
methodiek. 

x

Veerkracht en mindfulness centrum voor 
mindfulness

www.centrumvoormind-
fulness.nl

Korte, energieke workshops (180 minuten) worden ondersteund door e-learning op 
mentaalfitwerken.nl. De workshops zijn inspirerende sessies met veel interactie, 
gezamenlijke oefening én reflectie. De learning portal biedt persoonlijke verdieping 
door extra oefeningen, achtergrondinformatie en reflectieruimte.

Individueel/groep/
organisatie

s VMBN-certificering preventief/curatief Biedt mindfulnesstrainingen aan, maar ook organisatietrainingen en train-de-trainer-
programma’s. Gebaseerd op CGT en mindfulness-aanpak.

x

Korte psychische zorg bij wel of 
niet vermoeden van DSM-stoornis

Cenzo/HSK www.hsk.nl Alle workshops zijn onderbouwd met inzichten uit de positieve psychologie, 
positieve gezondheidszorg, de sportpsychologie en mindfulness.

Individueel s kwaliteitskeurmerk 
ggz

curatief Gebaseerd op meetinstrument DSM-V, voor zwaardere psychische stoornissen zoals 
depressie. Meetinstrument is valide, maar is in feite een richtlijn, effect is afhankelijk 
van kwaliteit behandelaars, en dat is niet wetenschappelijk vastgesteld.

x Kan een effectieve behandeling vormen die herstel 
kan bevorderen, mits met goed gekwalificeerde en 
geprotocolleerde behandeling/behandelaars aan de 
hand van diagnose met meetinstrument DSM-V (erkend 
en vastgesteld als meetinstrument). Echter, vaak zijn 
behandelaars vooral bezig met stoornis, en minder 
met terugkeer naar werk. Is afhankelijk van de gekozen 
therapiemethoden. Cenzo en HSK werken veel met 
EMDR = matig wetenschappelijk onderbouwd.

Workshop Mindful aan het werk LIJV of Belife https://lijv.nl/ of https://
belife.nl/

Individueel/groep s onbekend preventief/curatief Laaste jaren ontstaat meer inzicht en eerste evidenced-based studies over effecten 
van mindfulness. Voor bepaalde methodieken zijn bepaalde effecten aangetoond 
(o.a. in relatie met depressie). Dit kan leiden tot significante verbetering van 
mentale (en fysieke) gezondheid en herstel/terugkeer naar werk. Het Radboud MC 
heeft een Mindfulness onderzoekscentrum. Wetenschappelijk nog onvoldoende 
onderzoeksresultaten.

x

Goed slapen kun  je leren LIJV of Belife https://lijv.nl/ of https://
belife.nl/

Individueel/groep/
organisatie

u onbekend preventief/curatief/
amplitie

Individuele en groepscoaching, specialistische programma’s voor slapen en 
ploegendiensten.

x

Angststoornissen Stichting Valk https://valk.org/ Individueel u BIG-registraties curatief Gericht op aanpak van angsstoornissen. Ervaren en deskundig. x Gebaseerd op erkende wetenschappelijke therapie-aan-
pakken, zoals CGT, EMDR. Behandelaars zijn erkend en 
BIG-geregistreerd.

Bedrijfsmaatschappelijk werk GIMD www.gimd.nl Individueel s ISO preventief/curatief Gericht op lichte, meestal arbeidsgerelateerde problematiek. Er wordt gebruikgemaakt 
van online coaching. Sommige e-healthprogramma’s zitten op evidenced-based 
niveau, maar meestal op niveau best practice. GIMD levert diverse aanpakken. Let op: 
burn-outcoaching vergt specifieke (erkende) expertise.

x Afhankelijk van in te zetten aanpak, is het wel of niet 
protocolgestuurd.

Behandeling psychische klachten Villa Uitzicht https://www.villauitzicht.
nl/

individueel/groep u BIG-registraties preventief/curatief Behandelaars zijn erkend en BIG-geregistreerd. Methodiek is gericht op psycho-
therapiebehandeling. Er wordt gewerkt met wetenschappelijke en evidenced-based 
methodieken zoals CGT, EMDR en ACT.

x x

Mentale klachten, e-health & 
e-learning

Stichting Mirro www.mirro.nl individueel/groep u erkend door Loket 
Gezond Leven. NEN 
7510

preventief/curatief Zonder winstoogmerk,komt voort uit en werkt samen met ggz. Aanbod is 
evidenced-based ingericht en gebaseerd op positieve psychologie. Werkt met 
behandelmethoden als ACT, CGT en mindfulness. Is opgenomen in de RIVM Loket 
Gezond Leven interventiedatabase en omschreven als voldoende effectief bewezen.

x

Mediation The Lime tree www.thelimetree.nl Individueel s Keurmerk associa-
tion mediators

preventief/curatief Landelijke organisatie die gespecialiseerd is in het opleiden van mediators en erkend 
is door Mediation NL (MfN). Daarnaast beschikt ze over netwerk van ervaren en vaak 
gecertificeerde mediators.

x Expert, effecten zijn wetenschappelijk niet bewezen. 
Mediation wordt echter relatief veel ingezet bij 
conflicten. In arbeidssituaties zien we wel een tendens 
naar vaststellingsovereenkomsten zonder mediation.

Mental coaching HSK www.hsk.nl s curatief Werkt op basis van certificering en coaching, en gebruikt methoden vanuit o.a. NLP en 
cognitieve gedragstherapie. Op zich geen wetenschappelijk onderbouwde methodieken 
en sterk afhankelijk van de individuele kwaliteit en expertise van behandelaar. 
Certificering en kwaliteitsnormen helpen wel bij kwaliteitsniveau. Effectiviteit niet 
wetenschappelijk bewezen.

x
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C.  LEEFSTIJL

Beweegkuur GLI Huis voor beweging https://www.
huisvoorbeweging.nl

Individueel/groep u Ja, Loket Gezond 
Leven

preventief/curatief/
amplitie

Een erkende leefstijlinterventie (Loket Gezond Leven) en opgenomen in basiszorg-
pakket. Via huisarts start men met een 2-jarig begeleidingsprogramma. Gericht op 
duurzame gedragsverandering. Zowel beweegprogramma als voedingsplan.

x x Erkende, integrale aanpak.

Dieetadvies DCN https://www.dcn-dietist.
nl/

s Diëtist is een beschermde professie en biedt hierdoor enige kwalificering. Dieetadvies 
op zich kent geen hard wetenschappelijk bewijs. Wel is er voldoende evidenced-based 
vastgesteld dat een multivariabele aanpak (dieet, bewegen, e.d.) gericht op 
gedragsverandering efffectief is.

Voeding en beweging HSK www.hsk.nl s kwaliteistkeurmerk 
ggz

Leefstijl/BRAVO-advisering My daily lifestyle https://www.
mydailylifestyle.com

Individueel/groep s onbekend preventief/curatief Werkt vanuit persoonlijke coaching, waarin verschillende disciplines zijn 
vertegenwoordigd: diëtist, mindfulness, coaching en leefstijldeskundigen.

x

Afvallen en beweging Zilveren kruis & 
Actify

www.zilverenkruis.nl Individueel/groep s Achmea keurmerk curatief Laagdrempelig en onderdeel van aanbod zorgverzekeraar. Onduidelijk is op welke 
methodiek de aanpak is gebaseerd. Wordt grotendeels vergoed door zorgverzekeraar.

x

FIT & Leefstijlverandering Its my life https://www.itsmylife24.nl Individueel/groep u onbekend preventief/curatief Gebaseerd op gedragsverandering en de Nudge-benadering (kleine stapjes). Werkt 
met fitcoins, apps en wearables. Vooral effectief voor jonge doelgroepen.

x

Verslavingszorg Solutions https://solutions-center.nl Individueel/groep u erkende 
ggz-instelling

curatief Verslavingszorg met psychiatrische expertise. Erkend door ggz en Loket Gezond Leven. x Expert

Verslavingszorg Castle Craig www.castlecraig.nl Individueel u erkend door 
zorgverzekeraar 
en ggz. Daarnaast 
ISO-certificering

curatief Internationale verslavingszorgorganisatie, gerenommeerd en beoordeeld door 
verzekeraars. Biedt ambulante en klinische verslavingszorg. Wordt wetenschappelijk 
beoordeeld op resultaten. Effectiviteit is bewezen. Erkend door Loket Gezond Leven/
RIVM en Verslavingszorg NL.

x Expert

Afvallen en beweging Zilveren kruis & 
Actify

www.zilverenkruis.nl Individueel s Achmea keurmerk curatief Laagdrempelig en onderdeel van aanbod zorgverzekeraar. Onduidelijk is op welke 
methodiek de aanpak is gebaseerd. Grotendeels vergoed door zorgverzekeraar.

x Actify-pro-
gramma. 
Gebruikelijke 
vitaliteitspro-
gramma’s.

Gezondheidscheck NIPED https://www.persoonlijke-
gezondheidscheck.nl

Individueel/groep/ 
organisatie

s,u ISO preventief/curatief Digitale tool, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeksinstrumenten, zoals 
Workability Index, Utrechtse bevlogenheidssschaal en Job Demand Resource Model. 
Is in feite een uitvoerig en modern PMO. Door het werken met een businesscase heeft 
de aanpak veel toegevoegde waarde. Daarnaast kunnen interventies van de eigen 
organisatie of verzekeraar toegepast worden (maatwerk).

x x Werkt  met financiële businesscase die concreet laat 
zien waar winst te behalen is. Kwaliteit-prijsver-
houding is zeer gunstig t.o.v. andere aanbieders. Is 
volledig digitale aanpak. Volledig consistent PMO, incl. 
werkvermogen, BRAVO en bevlogenheid.

Werkvermogensmonitor PreventNed www.preventned.nl Individueel/groep/
organisatie

s Erkende aanpak 
werkvermogen 
i.s.m. Erasmus MC

preventief/curatief Digitaal onderzoek, gebaseerd op wetenschappelijk instrumentarium en onderzoek, 
met als fundament werkvermogen. Methodiek omvat verschillende modules: 
werkvermogen, belasting en belastbaarheid in werk, werkstress, leefstijl, geluk, 
werkbeleving, bevlogenheid, leader member exchange, samenwerking en mentale 
werkbelasting.

x

Budgetcoaching, advies bij 
financiële problematiek

GRIP ttps://www.grip-schuld-
hulpverlening.nl

Individueel s Onderdeel van 
Zorg van de Zaak 
Netwerk

curatief x Is onderdeel 
van het Zorg 
van de Zaak 
Netwerk. 
Geen bewezen 
effectiviteit 
bekend.

Budgetcoaching, schuldhulp-
verlening

Fisense https://fisense.nl/ Individueel/
organisatie

s,u Certificering 
branchevereniging

preventief/curatief Helpt organisaties om hun medewerkers weer op weg te helpen wanneer die kampen 
met een lastige financiële situatie.  Door werknemers inzicht te geven in hun 
financiële situatie, ze te leren omgaan met hun geld en ze weer financieel gezond te 
maken. Door een zo snel en passend mogelijke oplossing te vinden, draagt Fisense bij 
aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

x Is ontstaan 
uit Melse 
& Wassink. 
Vanuit  
uitgebreide 
vakkennis en 
jarenlange 
ervaring op 
het gebied van 
bewindvoering, 
mentorschap 
en curatele 
biedt het 
werkgevers 
en hun 
werknemers 
met schulden 
begeleiding 
en coaching. 
Bewezen 
expertise.



INTERVENTIE OVERZICHT Beoordeling Interventie

Interventie/programma Leverancier URL Product/aanbod Doelgroep Uniek/maatwerk
aanbod (u) of 
standaardaanbod 
(s)

BIG registratie of 
kwaliteitsnorm

Interventie niveau 
(curatief/preven
tief/amplitie)

Effect/resultaat Wetenschap
pelijk

Evidenced 
Based

Best practice Werkgeversvragen en ROI

BEKWAME & WENDBARE ORGANISATIE & MEDEWERKER

A. LEREN, ONTWIKKELEN 

Werk als waarde Ascenders’ 
Capability 
Management®

www.ascender.nl Individueel/groep/
organisatie

u BIG- en 
ISO-certificering

preventief/amplitie Werkt met de wetenschappelijke methodiek ‘Werk als Waarde’ (capability approach), 
en heeft samenwerking met prof.dr. J. van der Klink (UvT). Methodiek is integraal 
gericht op de duurzame inzetbaarheid van werknemers, inclusief op gebied van leren, 
ontwikkelen en talenten ontdekken.

x x Begeleidt organisaties in het toepassen van de 
capability-benadering. Biedt onderzoek, advies en 
interventies ten behoeve van duurzame inzetbaarheid 
van  medewerkers. Aanpak is gebaseerd op 
wetenschappelijk onderbouwd model van Prof. dr. J. 
van der Klink.

Learning Agility Scan, 
talentontwikkeling

HFM Talentindex https://www.hfm.nl Individueel/groep/
organisatie

u ISO preventief/amplitie Leerverandervermogen (learning agility). Uniek in Nederland. Onderzoek en 
interventies m.b.t. versterken van het leerverandervermogen van medewerkers. 
Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ontwikkeld in de VS.

x

E- learningprogramma’s GoodHabitz www.goodhabitz.com Individueel/groep u ISO preventief/ curatief E-learningprogramma’s op verschillende gebieden met coaching. Onderbouwing en 
kwaliteit leerprogramma’s zijn onduidelijk en niet aangetoond (onduidelijk is of de 
contentontwikkelaars ook onderwijskundig/didactisch onderlegd zijn). Is internationale 
speler.

x

Ontwikkelassesment LTP www.ltp.nl Individueel/ groep/
organisatie

s NIP, Cedeo preventief/curatief Erkend psychologisch adviesbureau. Heeft eigen wetenschappelijk onderzoeksbureau. 
Meeste assesments zijn gebaseerd op wetenschappelijk of evidenced-based theorie 
of model.

x x

Talentscan en ontwikkeling HFM Talentindex https://www.hfm.nl Individueel/ groep/
organisatie

s n.v.t. Diverse modellen, zoals competentieanalyse, learning agility, drijfverenonderzoek. x

Talentscan en ontwikkeling Insights Benelux Individueel/ groep/
organisatie

u n.v.t. Op wetenschappelijke inzichten gebaseerde methodiek op vlak van drijfveren en 
talenten.

x Goede insteek, gericht op creëren van draagvlak en 
gelijkwaardigheid, en zowel medewerker als manager 
ondersteunt om naar de eigen kwaliteiten te kijken en 
te leren ontwikkelen. Onderliggende instrumenten zijn 
wetenschappelijk of evidenced-based.

Leerontwikkeling digitaal Crossknowledge www.crossknowledge.com Individueel/ groep/
organisatie

u onbekend E-learningplatform, gericht op leven lang leren. Internationale aanbieder van digitale 
leerontwikkelprogramma’s op gebied van leiderschap, medewerkerontwikkeling, 
teamontwikkeling. Internationaal erkende kwaliteit (keurmerk).

x x

Coaching Gort coaching https://gortcoaching.nl Individueel/ groep/
organisatie

s NIP, NOBCO, 
NOLOC, ICF

preventief/ 
curatief/amplitie

Landelijk opererend coachbureau, werkt met gecertificeerde coaches op verschillende 
contentdimensies. Op aantal specifieke vlakken niveau van wetenschappelijk, 
evidenced-based (o.a Heartmath, EMDR, Mindfulness. NIP-registratie, ECABO, NOBCO 
en NOLOC.

x x x

Assesment Strengthsfinder 
Gallup

www.gallupstrengthscen-
ter.com

Individueel s ISO preventief/curatief Sterke punten zijn onderzoek en ontwikkelstrategie. Internationaal aanbod. 
Wetenschappelijk onderzoek t.a.v. resultaten en model.

x x

Trainingen beveiliging D&I www.deni-opleidingen.nl s onbekend

VEERKRACHTIGE ORGANISATIE & MEDEWERKER

LEIDERSCHAP,  EIGENAAARSCHAP, BETROKKENHEID EN BEVLOGENHEID

Training Dienend Leiderschap Redpoint 
Organisatie/Inge 
Nuijten

https://www.
redpointcompany.com/

Individueel/ groep/
organisatie

u geregistreerde 
psychologen en 
coaches

preventief/ 
curatief/amplitie

Trainingen dienend leiderschap, organisatie ontwikkeling en eigenaarschap. Inge 
Nuijten is directeur en is gepromoveerd op dienend leiderschap.

x Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar dienend 
leiderschap. Expert.

Masterclass en Opleidingen 
dienend leiderschap

Roedel Consult/ 
Roeland Broeckaert

https://roedelconsult.be Individueel/ groep/
organisatie

u gecerticeerd in NLP 
en management

preventief/ 
curatief/amplitie

Masterclasses dienend leiderschap, gebaseerd op boek Dienend leidinggeven. Zeer 
toepasbaar en praktisch. Expert.

x

Persoonlijk leiderschap en 
leiderschap

FranklinCovey NL https://www.franklincovey.
nl/

Individueel/ groep/
organisatie

s Internationale 
certificering

preventief/ 
curatief/amplitie

Gebaseerd op gedachtegoed van Stephen Covey (The 7 Habits of Highly Effective 
People). Trainingen leiderschap en persoonlijk leiderschap (eigenaarschap). Zeer 
ervaren en deskundig. Biedt ook train-de-trainerprogramma’s aan.

x

Teamontwikkeling, persoonlijke 
ontwikkeling

Iscreen www.iscreen.nl/teams/ s ISO preventief/curatief Assesment, teamontwikkeling, 45+-ontwikkeling, coaching, e-learning en 
belevingsonderzoek.

x

Bevlogenheidsonderzoek, 
interventies op gebied van bevlo-
genheid, veerkracht en energie in 
werk. Burn-outpreventie.

GRIP werkt https://www.gripwerkt.nl u Methodiek is 
wetenschappelijk.

preventief/ 
curatief/amplitie

Opgericht door prof. dr. Wilmar Schaufeli, hoogleraar bevlogenheid en burn-out, en 
erkend wetenschapper. Is samen met zijn zoon verder ontwikkeld als onderzoeks- en 
adviesbureau op gebied van werkstress, bevlogenheid en burn-out. Het is een tool 
waarmee medewerkers zelfstandig online kunnen werken aan het verminderen 
van stress, het vergroten van hun energie en het versterken van hun persoonlijk 
leiderschap. Het geeft inzicht en de mogelijkheid voor een gerichte individuele aanpak, 
verhoogt duurzame inzetbaarheid, stimuleert eigen regie en verantwoordelijkheid, 
voorkomt uitval en draagt bij aan het realiseren van organisatiedoelstellingen.

x Expertbenadering vanuit bevlogenheid. Is 
instrumentarium ontwikkeld voor en vooral gericht op 
stressreductie, nemen van verantwoordelijkheid en 
persoonlijk leiderschap vanuit een digitaal leerplatform. 
Zorgverzekeraar ONVZ is de 1e verzekeraar die GRIP 
opneemt in haar zorgpakket.

Verandervermogen vergroten, 
agile organiseren

De Veranderbende 
(Dianna Russo).

https://www.
veranderbende.nl

u onbekend preventief/amplitie Helpt organisaties voorop te komen en te blijven door de wendbaarheid te vergroten. 
Werkt vanuit een visie waarin vakmanschap, verbinding met de collectieve ambitie 
en ‘er samen voor gaan’ centraal staan en waarin organistieontwikkeling in kleine 
stappen met veel impact plaatsvindt. Dit alles mogelijk gemaakt en ondersteund 
door de inzet van de nieuwste technologieën, samenwerkingsconcepten en 
veranderinzichten.

x Expert op gebied van agile organiseren, verander-
vermogen en wendbaar leiderschap. Werkt volgens Agile 
convenant. 

Leiderschapsmeting en training InSights https://insightsbenelux.
com

Individueel/ groep/
organisatie

s Internationaal 
keurmerk

preventief/curatief Leiderschap- en medewerkerassesments, Discovery gebaseerd op kleurensyste-
matiek. Internationale speler op gebied van werknemerontwikkeling. Gebaseerd op 
psychologische benadering van Jung (wetenschappelijke waarde wordt niet door alle 
partijen erkend). Systematiek van de vragenlijst kent wel een relatief goede validering, 
maar deze betreft de statistische verwerking en niet t.a.v. het pyschologisch 
fundament. Testen kent Brits keurmerk (psychologie).

x x

 


