“

Krachtige MENSEN
MAKEN EEN

krachtige organisatie

Nagenoeg alle bedrijven hebben te maken met medewerkers die uitvallen of
dreigen uit te vallen. Zeker wanneer een bedrijf ervoor kiest om eigenrisicodrager
te zijn, is er een eigen verantwoordelijkheid voor het gezondheidsmanagement
van de medewerkers. Gezondheidsmanagement kan bijvoorbeeld bestaan uit verzuimbeperking (ook preventief), investeren in loopbaanbegeleiding of -ontwikkeling en het binden & boeien van medewerkers. Hierbij is het van belang dat
mensen bewuste keuzes maken. Drive helpt mensen om naar zichzelf te kijken,
innerlijk op te ruimen en bewust voor een vervolg te kiezen. De doelstellingen
daarbij zijn om te komen tot wezenlijke veranderingen en blijvende resultaten.

“

Een GOEDE job
krijg je NIET,
die MAAK je

Wij ontwikkelen en bieden innovatieve maatwerk coach-, en trainingsdiensten
om het welzijn van individuen en organisaties te verbeteren. Het coachen en
trainen gebeurt via onze zelf ontwikkelde en bewezen DCT®-methodiek voor het
snelste en meest duurzame resultaat. Drive is in 2003 als mentaal interventie
bedrijf opgericht met als missie om mensen en bedrijven te coachen in hun eigen
ontwikkeling richting een bewust gekozen doel. Dit kan o.a. zijn: verzuimherstel,
outplacement, persoonlijke groei, cultuurverandertrajecten en loopbaanontwikkeling.

ONZE WAARDEN
DRIVE

Daadkracht

Resultaatgericht

Integer

Vertrouwen

Echt

Onze belangrijkste bedrijfswaarden bestaan uit vijf stevige pijlers en vormen
tezamen onze naam. Op basis van deze waarden streven wij naar een op vertrouwen
gebaseerde, inspirerende en duurzame relatie met onze opdrachtgevers. Wij werken
in opdracht van bedrijven, overheid en verzekeraars.

ONZE DIENSTEN
• M
 ental Coaching: voor mensen die te maken hebben met mentale klachten en
van daaruit een hulpvraag hebben. De coaching wordt op maat aangeboden en
is voor iedereen die op zoek is naar mentale balans. Wij gaan op zoek naar de
mens en de factoren die het functioneren verstoren.
• Personal Coaching: voor mensen die zich verder willen ontwikkelen en het
beste uit zichzelf willen halen. Onze coach begeleidt mensen bij het bepalen
van de persoonlijke doelen en de wegen die ze daarvoor inslaan.
• Training: voor leidinggevende en medewerkers in organisaties. Bij cultuur
verandertrajecten en bewustwording, communicatie en motivatie. In de vormgeving en uitvoering van trainingstrajecten werken wij “wens-gestuurd”.
De wensen van de organisatie staan centraal. Dat maakt elke training uniek. Samen
met de opdrachtgever brengen we de trainingsbehoeften zorgvuldig in kaart.

MEERWAARDE VAN DRIVE
•
•
•
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•
•

 aatwerk (ieder individu of situatie is anders en vraagt om maatwerk)
M
Geen wachttijd
Korte doorlooptijd bij individuele trajecten (gemiddeld 3 maanden)
Klant en opdrachtgever staan beide centraal
Géén protocol, wel oplossingsgericht
Interventies en trainingen door heel Nederland

OPDRACHTGEVER BLIJFT “MEE AAN ZET”
• D
 e doelen van de opdrachtgever worden aan het begin van het traject
geïnventariseerd en zijn leidend
• Er is frequent (telefonisch) contact en terugkoppeling door onze coach
• Een traject start direct na akkoord op de offerte
• “Warme” overdracht aan het einde van het traject

KWALITEIT
• Universitair geschoolde coaches en trainers (en NIP-gecertificeerd)
• Coaches en trainers met werk- en levenservaring
• Keurmerk Blik op Werk

“

Mentaal KRACHTIGE

mensen maken

VITALE organisaties

VRIJBLIJVEND MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met onze servicedesk
op telefoonnummer 077 467 40 33 of een mailbericht sturen naar:
servicedesk@mentaalspecialist.nl.
Ook kunt u onze website bezoeken: www.mentaalspecialist.nl.

HOE AANMELDEN VOOR EEN COACHTRAJECT?
Voor een individuele aanmelding ontvangen wij graag een aanmeldingsformulier.
Deze is op onze website te downloaden: www.mentaalspecialist.nl. Dit formulier
kan gefaxt worden naar nummer: 077 467 39 93 of ingescand mailen naar:
servicedesk@mentaalspecialist.nl

INTERESSE IN EEN “OP-MAAT-TRAINING”?
Voor een training maken wij graag een persoonlijke afspraak. Hiervoor kunt u bellen
met onze servicedesk op nummer 077 467 40 33 of stuur een mailbericht met
uw gegevens naar servicedesk@mentaalspecialist.nl. Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.

“

Mentaal krachtige
mensen NEMEN
BESLISSINGEN!

Wij zijn officieel houder van het keurmerk
Blik op Werk:
Wij worden hierop jaarlijks gecontroleerd
door TüV Nederland:
Drive - The Care Company b.v.
Sint Martinusstraat 70
5911 CK Venlo
Telefoon 077 467 40 33
Fax
077 467 39 33
info@mentaalspecialist.nl
www.mentaalspecialist.nl

