
Daarom is er nu Veerkracht.  

Hét online vitaliteitsplatform waar jouw werknemers zelf 

aan de slag gaan met hun vitaliteit in de breedste zin van 

het woord. Mentaal, fysiek én sociaal. Dat is goed voor je 

werknemers maar ook voor jou als organisatie. Veerkracht zet 

je in als preventieve oplossing voor werkstress en verzuim. Zo 

maakt Veerkracht je beleid rondom duurzame inzetbaarheid 

concreet en vertaalt het naar de werkvloer. 

Voor je werknemers.

Veerkracht zet je werknemers aan het roer 

van hun eigen veerkracht; dit helpt hen 

mentaal, fysiek en sociaal vitaal te worden 

en te blijven.

Voor jou als werkgever.

Veerkracht helpt jou bij geschreven beleid door 

te vertalen naar de werkvloer. Het geeft unieke 

data-inzichten en draagt bij aan een veerkrachtige 

organisatie door vitalere werknemers. 

Wist je dat: 

De nieuwe wereld van werk vraagt veel van ons allemaal, ook van je werknemers. Meer 
thuiswerken, minder gesprekken bij de koffieautomaat en letterlijk minder ruimte om 
tussen werk en privé te schakelen. Dit kan mentaal en fysiek invloed hebben op je 
werknemers. Het belang van duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van werkstress 
en verzuim is – zeker nu – ontzettend groot. 

Rust in je hoofd Lekker in je lijf Vooruit in je werk

Veerkracht.
Maakt jouw organisatie sneller vitaal

70% van de werkgevers 

vindt dat de veerkracht 

van de eigen organisatie  

verbeterd kan worden.



Voor je werknemers: App en Platform.
Met de app kunnen werknemers dagelijks een hun stress-score 

meten, zelf of met collega’s uitdagingen aangaan en handige 

Veerkracht hacks leren. Leuk, laagdrempelig en voor iedereen. Een 

goed startpunt om zelf aan de slag te gaan met vitaliteit.

Op het platform vinden werknemers meer verdieping. De content 

is toegespitst op wat voor hen persoonlijk belangrijk is. Denk aan 

verdiepende scans, relevante oefeningen en e-learnings.  

Wist je dat  
blije werknemers  
zorgen voor:

✔ 21% hogere productiviteit

✔ 37% minder verzuim

✔  Betere werksfeer en  

gezonde omgeving

Met Veerkracht aan de slag!
Veerkracht biedt een app en een platform voor je werknemers en een dashboard met unieke 

inzichten voor jou. Het is persoonlijk, eenvoudig te gebruiken en toegankelijk voor iedereen. 

Veerkracht denkt met je werknemers mee. Persoonlijke resultaten bepalen het pad wat je binnen 

Veerkracht loopt. Zo blijft het werken aan je vitaliteit altijd leuk, relevant en doelgericht. 

Voor jou als werkgever: HR dashboard. 
Het HR dashboard geeft je unieke data-inzichten over hoe het staat met de vitaliteit van je 

organisatie. En de privacy van werknemers? Die blijft altijd gewaardborgd. Met Veerkracht 

krijg je meer grip op de inzetbaarheid van je werknemers en de effectiviteit van interventies. 

Het geeft je de mogelijkheid om op basis van behoeften bij te sturen waar nodig!
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Veerkracht

App
• Dagelijkse stressmeting
• Uitdagingen met collega’s
• Handige Veerkracht hacks

Platform
• Scans
• Tips & Oefeningen
• E-learnings

HR dashboard

• Inzicht in behoeften  
    door unieke data
•  Meet effectiviteit van 

interventies
•  Gegarandeerde privacy 

voor werknemers

Wil jij advies of meer informatie? 
Neem contact op óf plan direct je eigen demo in

 di@hcs.services

 088 - 1810 055

 www.veerkracht.app

 

  


