
We bieden 4 pakketten aan, voor het volgende aantal medewerkers en prijzen:
 <250 medewerkers - €750 per week.
250 - 2.500 medewerkers - €1.000 per week.
2.501 - 10.000 medewerkers - €1.500 per week.
10.000> medewerkers - €2.000 per week.

De start-up kosten bedragen eenmalig €4.500 per klant, onafhankelijk van het pakket dat wordt afgenomen. We bieden de 
volgende vier pakketten aan, gebasseerd op het aantal medewerkers dat deelneemt aan het onderzoek:

<250 
medewerkers

250-2.500
medewerkers

2.500 - 10.000
medewerkers

>10.000
medewerkers

€ 750
per week

€ 1.000
per week

€ 1.500
per week

€ 2.000
per week

Voor zorg- en reisorganisaties maakt Store Support graag een uitzondering. Zij kunnen t/m 30 juni 2020, kosteloos gebruik 
maken van deze vitaliteitstool.

Hoe werkt de vitaliteitsmeting?

Medewerkers 
ontvangen per 
SMS/e-mail een 
vragenlijst

De vragenlijst bestaat 
uit vijf vragen met een 
maximale invulduur 
van 1 minuut

Continue blijven 
meten om vitaliteit 
én betrokkenheid 
hoog te houden

De volgende dag delen 
we de inzichten met 
directie/management, 
zodat direct hulp ge-
boden kan worden aan 
medewerkers die het 
nodig hebben

Het is nog maar kortgeleden, dat de wereld er anders
uitzag. Het Corona-virus heeft impact op de hele wereld.
In een paar dagen tijd, zijn businessmodellen veranderd
en staat het leven van vele medewerkers op z’n kop. Niet
alleen van de zorgprofessionals, maar ook van de supermarkt/
winkelmedewerkers, de schoonmakers, de beveiligersen vele 
andere banen. Bovenal wordt de reissector getroffen door de 
Corona-crisis.

Gezond zijn en gezond blijven is belangrijker dan ooit. Daarom 
heeft Store Support de Vitaliteitstool ontwikkeld om in hoge 
frequentie de vitaliteit te meten van uw medewerkers. Of het 
nu gaat om medewerkers op kantoor, het contactcenter, in de 
reisbureau’s tot vliegend personeel of reisleiding.  Inzicht in de 
vitaliteit in essentieel.

Wie ondervragen we?
Afhankelijk van de grootte van uw organisatie bepalen we de 
juiste steekproef waarbij de belasting voor medewerkers mini-
maal is:

• We meten steeds onder een gedeelte van een team,    
zodat men het niet te vaak hoeft in te vullen
• Uw medewerkers ontvangen de SMS of e-mail dage   
lijks of meerdere keren per weekHoe is de verhouding   
met privé? 
• Zodra de crisis beheersbaarder is, kan het terug naar   
twee keer per week/wekelijks. 

Wat meten we?
Vragen die we beantwoorden: 

• Kun je de werkdruk aan? 
• Voel je je fit? 
• Hoe is de verhouding met privé? 
• Wat kan er in jouw ogen op je afdeling of binnen de    
 organisatie worden verbeterd om de Corona-crisis    
 het hoofd te bieden? 

Meer weten? Ga naar: 
https://www.storesupport.nl/meet-vitaliteit

... WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER?

... INZICHT IN DE FITHEID VAN JE MEDEWERKERS?

VITALITEITSME TING
door Store Support

... MEER WETEN?
Bel of neem contact met ons op via
www.storesupport.nl/meet-vitaliteit

020 - 204 4508
info@storesupport.nl

https://www.storesupport.nl/meet-vitaliteit
https://www.storesupport.nl/meet-vitaliteit

