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De51Hz Mindscan(c): preventief inzicht in mentaal welzijn en geluk!
Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk heeft tegenwoordig alles te maken met mentale gezondheid.
Maar hoe krijg je daar echt vat op? Met formulieren kom je niet tot de kern. Met onze 51Hz
MindScan(c) zeker wel! De meting geeft betrouwbaar, maar vooral vroegtijdig inzicht in de mentale
conditie van je medewerkers. Essentieel voor de vraag of iemand duurzaam inzetbaar blijft. Wordt
een medewerker overvallen door een burn-out, dan kan dat zomaar gemiddeld €89.000 euro extra
kosten opleveren en 10 maanden ziekteverzuim (bron: CBS).
Na slechts 5 minuten meten krijg je een nauwkeurig beeld
waar iemand zich bevindt op de vitaliteitsschaal. In ons
Vitaliteitsrapport focussen we ons op energie, stress, sensitiviteit en emoties. Wil je meer weten over
persoonskenmerken? Vraag dan ook om het BrainBig5 Persoonlijkheidsprofiel.

Dekernvanelkvitaliteitsbeleid!
De medewerker ziet in het rapport direct of er aanleg is voor mentale overbelasting! Met de 51Hz
MindScan krijg je inzicht in oorzaken van gedrag, gevoelens en enkele fysieke factoren. Doordat
je geen vragenlijst hoeft in te vullen of opdrachten hoeft te maken, worden je meetresultaten niet
bewust of onbewust beïnvloed. We hebben 'simpelweg' je hersengolfpatronen gemeten. Hiermee
krijg je een kijkje in je onbewuste gedrag en je energieniveau. Je weet hoe je jezelf verder kan
ontwikkelen, hoe je weer energie krijgt en hoe je je talenten maximaal kan inzetten.

Hoe werkt de 51Hz MindScan?
Wij meten de elektrische activiteit van je hersenen via drie elektroden op het voorhoofd op basis
van de zgn. tweekanaals EEG-meting. Heel eenvoudig. Deze data vertalen we vervolgens op basis
van wetenschappelijke onderbouwing naar gedetailleerde informatie waar je als medewerker
direct mee aan de slag kan.
De Vitaliteitsmeting heeft geen invloed op iemands brein. We meten alleen wat aanwezig is. We
hanteren algemeen aanvaarde methodieken en beoordelingssystemen voor de normering,
betrouwbaarheid en validatie van de resultaten. Je kan bij ons het technisch document aanvragen.
Ook persoonlijke gegevens zijn veilig met behulp van encryptie, AES en TLS. We houden ons aan
de vereiste richtlijnen voor het verwerken en opslaan van (persoons)gegevens! Meten kan in onze
eigen praktijk of bij de opdrachtgever.

Wat is vitaliteit?
Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord 'Vita'. Het betekent
levenskracht. Ook wel omschreven als energiek, sterk of vol leven en
energie. Wanneer je je vitaal voelt, ben je fit, ontspannen, gezond en
productief. Als je je niet vitaal voelt, gebruiken we woorden als vermoeid, gestrest, overspannen of
zelfs burn-out.

Wat levert de 51Hz MindScan op?
Betrouwbare data over het mentaal welzijn van je medewerker. Wat onderscheidt ons
van een reguliere aanpak? De meting vertelt zoals het is, en niet wat een ander
vindt. Zelf ontdekken en eenvoudig begrijpen van de resultaten leidt bij de
medewerker tot zelfinzicht en zelfvertrouwen. Het rapport is laagdrempelig
geschreven en direct bruikbaar. En geschikt om thuis te bespreken. De medewerker
krijgt inzicht in zes belangrijke vitaliteitsfactoren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energie (mentale en fysieke fitheid)
Breincommunicatie (hoe zie je de werkelijkheid)
Diverse vormen van stress
Emoties
Fysieke sensitiviteit
Mentale sensitiviteit

Het BRAIN BIG5 Persoonlijkheidsprofiel!
Dit Profiel is afgeleid van de 51Hz MindScan. Het bestaat uit vijf persoonlijkheidsfactoren:
extraversie, emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid, vriendelijkheid en openheid. Hier wordt
je persoonlijkheid beschreven. Het is een wetenschappelijk onderbouwd model dat in het
bedrijfsleven en door psychologen veelvuldig wordt gebruikt.

Kennismaking
In een korte kennismaking, persoonlijk of
telefonisch, horen we
graag uw verhaal en
uitdagingen. Dan maken
we een afspraak

Meting

Uitkomsten

De analist meet uw
breinvitaliteit en
bespreekt vervolgens de
resultaten. Zo wordt
zelfinzicht en zelfregie
gestimuleerd

U krijgt beveiligde
toegang tot de webpagina
waar uw resultaten
visueel en begrijpbaar te
vinden zijn.

Hoe verder?
We kunnen, indien
gewenst, de resultaten
uitgebreid met u en/of
met derden bespreken

Meten en trainen
Na de Vitaliteitmeting komt vaak de vraag: ‘welke richting wil ik op?’ Je maakt je
eigen pIan of zoekt een deskundige. Wij bieden bijvoorbeeld met onze cognitieve
trainingsaanpak 'Uit het Labyrint van je psyche' een leer-en groeisysteem waarmee jij
je verder en sneller kan ontwikkelen. Je weet via de Mindscan al waar ‘de pijn’ zit.
We geven je niet alleen inzichten hoe het brein functioneert, maar ook hoe je zelf
veranderingen gaat aanbrengen in je eigen bewustwording, je omgeving en
belemmerende overtuigingen. Binnen 16 tot 20 sessies van 2 uur per keer bereik je je
nieuwe hoofddoel: duurzaam gelukkig zijn op het werk en thuis.

Vitaliteitsbeleid Masterclasses Voorbeeldrapporten
Door personeelstekorten krijgen organisaties steeds meer aandacht voor mentaal
welzijn en werkgeluk. De 51Hz MindScan is uitstekend inzetbaar als onderdeel van
het vitaliteitsbeleid of voor het stimuleren van arbeidsparticipatie binnen organisaties.
Wij geven in overleg met de opdrachtgever ook masterclasses 'Waarom doe je wat je
doet?'.Voorbeeldrapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

Wie is Human Capital Consultancy?
Oprichter en eigenaar Henk Smits begon na zijn academische studie als directeur van
het familiebedrijf. Inmiddels is hij al ruim 25 jaar een succesvolle coach en raadgever
voor mens & organisatie. Henk heeft aangetoond dat inzicht in gedrag, mentaal
welzijn en de inzet van talentkenmerken de belangrijkste eigenschappen zijn voor
duurzame inzetbaarheid, geluk en succesvol participeren in
onze samenleving!
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