“

Vandaag is de

eerste dag

van je toekomst

Van harte welkom bij Drive! Het geeft niet wat en/of waarom je er bent maar
dat je er bent! Wij hebben deze brochure dan ook speciaal voor jou gemaakt en
schetsen je hiermee een globaal beeld van ons bedrijf, werkwijze en zelfontwikkelde methode: de DCT® Mentale Scan. Mocht je na het lezen nog vragen hebben,
neem dan contact met ons op.

Wat kunnen wij je bieden?
DCT® Mentale Scan | ‘0’-meting en advies
De DCT® Mentale Scan geeft je de mogelijkheid om al reflecterend inzicht te krijgen
in je mentale gezondheid. Door middel van de bewezen DCT® methodiek krijg je
een goed beeld van je eigen mentale balans en heb je na afloop een concrete
‘0’-meting en een professioneel advies in handen.

“

Make-up your
mind in plaats
van je gezicht
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De DCT® Mentale Scan is een uitgebreid en persoonlijk reflectieonderzoek. De scan onderzoekt hoe je
omgaat met jezelf, werk, privé en familie. Tevens
wordt antwoord gevonden op de vragen:
• Wie ben ik?
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?
• Waar kom ik vandaan?
• Waar sta ik nu?
• Waar wil ik naar toe?
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Ieder mens is uniek!
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Persoonlijk en maatwerk!
Daar ieder mens uniek is, is de scan dat dus ook! Vandaar dat de scan persoonlijk
en op individuele basis wordt afgenomen door een van onze coaches. Zij zijn
speciaal opgeleid en gespecialiseerd in het toepassen van de DCT® methodiek en
geven je, op basis van hun jarenlange ervaring, een deskundig advies.

Programma
Na aanmelding wordt binnen 10 werkdagen een gesprek gepland met je persoonlijke Drivecoach. In onderling overleg wordt de locatie afgesproken: thuis, op je
werk of op ons kantoor? Gedurende het 1,5 tot 2 uur durende 1-op-1 gesprek wordt
ingezoomd op bovenstaande vragen. Hierna wordt een persoonlijk verslag opgesteld waarin de belangrijkste resultaten worden samengevat en ontvangen jij en de
contactpersoon een gericht en persoonlijk advies op maat.

Kwaliteit
Ons bedrijf is in 2003 als mentaal interventiebedrijf opgericht. In de afgelopen
jaren zijn wij uitgegroeid tot een landelijk opererend coaching- en trainingsburo en
bieden wij gespecialiseerde maatwerk diensten op het gebied van het oplossen of
voorkomen van mentaal verzuim, begeleiden wij medewerkers met een ontwikkel
vraag en trainen wij (delen van) bedrijven met organisatie(verander-)vragen.
Wij werken in opdracht van bedrijven, verzekeraars en overheden door heel
Nederland. Onze doorverwijzers zijn: directies, leidinggevenden, casemanagers,
HR medewerkers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, claimbehandelaars en verzuimbegeleiders. Mede dankzij onze zelfontwikkelde DCT® methodiek is onze
klant- en opdrachtgevertevredenheid ieder jaar opnieuw zeer hoog. »

is beter

dan genezen

“

Voorkomen

« Onze kwaliteit en werkwijze wordt jaarlijkse gecontroleerd door de onafhankelijke
certificatie-instelling TüV Nederland voor ons Keurmerk Blik op Werk. Daarnaast
onderzoeken wij zelf ook dagelijks de klanttevredenheid. Tevens zijn al onze coaches
verplicht aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen.

Privacy
Wij hechten veel waarde aan het beschermen van je privacy. Vanuit dat oogpunt
hebben wij een privacyreglement opgesteld en een melding verricht bij het College
Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag (meldingsnummer: m1366581).
Tevens hebben wij een klachtenreglement opgesteld. Beide reglementen zijn te
raadplegen via onze website: www.mentaalspecialist.nl

Aanmelden?
Het aanmelden voor de DCT® Mentale Scan gaat digitaal via onze website
www.mentaalspecialist.nl. Aan de linkerkant vind je het kopje < Downloads >
vervolgens klik je op < Aanmelden > en kies je voor < Digitaal aanmeldformulier >.
Het bedrijf of de organisatie waar je werkt is onze opdrachtgever.

Op de laatste dag

zal ik zeggen: Het

“

van mijn leven

was
fantastisch
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

