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‘SpeedStressScan’	  

een	  vitaliteits	  ‘foto’	  voor	  teams	  en	  afdelingen	  
Binnen	  een	  paar	  minuten	  per	  professional	  de	  feiten	  over	  de	  mate	  van	  stressbelasting	  op	  tafel!	  

	  

Krijg	  in	  korte	  tijd	  inzicht	  in	  de	  mate	  van	  stressbelasting	  van	  individuen,	  als	  opmaat	  naar	  een	  
‘boost’	  in	  vitaliteit	  en	  prestatie	  van	  het	  totale	  team	  of	  afdeling.	  

	  
Stress	  is	  de	  grootste	  factor	  die	  de	  prestaties	  van	  professionals,	  plus	  het	  team	  waarin	  zij	  werken,	  
negatief	  beïnvloeden.	  Stress	  veroorzaakt	  o.a.	  minder	  productiviteit,	  minder	  zicht	  (letterlijk	  en	  

figuurlijk),	  slechte	  communicatie	  (zowel	  onderling	  als	  met	  klanten)	  en	  het	  nemen	  van	  verkeerde	  
beslissingen	  en	  (innerlijke)	  blokkades.	  Daarbij	  veroorzaakt	  -‐volgens	  de	  WHO-‐	  stress	  ruim	  40%	  van	  het	  
ziekteverzuim	  in	  Europa	  en	  Noord	  Amerika.	  

	  

De	  ‘Speed	  StressScan’	  
	  

De	  Speed	  StressScan	  is	  een	  innovatieve	  methode	  om	  in	  slechts	  10	  minuten	  (!)	  per	  persoon	  een	  
betrouwbaar	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  mate	  van	  stressbelasting	  van	  professionals.	  Hiermee	  wordt	  ook	  
de	  totale	  stressbelasting	  van	  het	  team/afdeling	  in	  de	  vorm	  van	  een	  groepsrapportage	  in	  kaart	  

gebracht.	  Dit	  is	  als	  het	  ware	  een	  ‘vitaliteitsfoto’	  van	  het	  team/afdeling.	  
	  
Met	  al	  deze	  informatie	  is	  de	  basis	  gelegd	  om	  een	  daadkrachtige	  aanpak	  te	  formuleren	  om	  de	  

stressbelasting	  van	  het	  team	  substantieel	  terug	  te	  dringen	  voor	  een	  ware	  ‘business	  boost’.	  Dit	  doen	  
we	  door	  teamgerichte	  methodes	  en	  technieken	  te	  gebruiken,	  die	  hun	  effect	  hebben	  bewezen.	  Voor	  
de	  individuen	  met	  de	  grootste	  stressbelasting	  wordt	  tevens	  een	  aanbeveling	  gedaan	  voor	  een	  gericht	  

en	  persoonlijk	  vervolgtraject.	  	  
	  
Iedere	  professional	  krijgt	  tevens	  gedetailleerde	  persoonlijke	  informatie	  betreffende	  diens	  

belangrijkste	  stresspunten,	  inclusief	  de	  handvaten	  om	  aan	  de	  veroorzakers	  daarvan	  te	  gaan	  werken.	  
De	  gedetailleerde	  informatie	  kan	  daarbij	  dienen	  als	  trigger	  voor	  specifieke	  vervolgtrajecten	  die	  
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bijvoorbeeld	  de	  algehele	  vitaliteit	  of	  de	  persoonlijke	  perfomance	  substantieel	  kunnen	  verbeteren,	  of	  
die	  het	  bewustzijnsproces	  verhogen	  als	  elementair	  onderdeel	  van	  (persoonlijk)	  leiderschap.	  	  
	  

De	  voordelen	  van	  de	  ‘SpeedStressScan’	  
	  
De	  SpeedStressScan	  heeft	  een	  aantal	  onderscheidende	  voordelen:	  

• De	  wijze	  waarop	  de	  scan	  gedaan	  wordt,	  middels	  de	  unieke	  Being	  in	  Balance®	  technologie,	  is	  

uniek:	  zowel	  de	  snelheid	  als	  de	  mate	  van	  details	  die	  hiermee	  verkregen	  wordt	  in	  korte	  tijd	  is	  
ongeëvenaard	  in	  de	  wereld.	  Snel	  naar	  de	  kern	  van	  de	  zaak	  dus.	  

• De	  accuraatheid	  van	  de	  informatie	  wordt	  uit	  het	  lichaam	  gedestilleerd;	  het	  hangt	  dus	  niet	  af	  

van	  verbale	  capaciteiten	  van	  het	  individu	  of	  subjectieve	  vragenlijsten	  en	  is	  ook	  niet	  
ontvankelijk	  voor	  pogingen	  tot	  misleiding.	  Het	  lichaam	  liegt	  niet!	  

• De	  scan	  levert	  voor	  iedere	  professional	  ook	  direct	  tastbare	  handvaten	  op	  waar	  aan	  gewerkt	  
kan	  worden.	  

• De	  prijs	  –	  prestatie	  verhouding:	  voor	  een	  scherpe	  prijs	  per	  persoon,	  voor	  zowel	  de	  scan	  als	  de	  

groepsrapportage,	  heeft	  u	  een	  helder	  beeld	  van	  zowel	  het	  team	  als	  de	  individuen,	  plus	  de	  
basis	  om	  de	  ‘probleemgebieden’	  aan	  te	  pakken.	  

	  

Achtergronden	  van	  	  de	  ‘Speed	  StressScan’	  
	  

De	  SpeedStressScan	  is	  ontwikkeld	  als	  aanvulling	  op	  het	  Being	  in	  Balance®	  portfolio	  van	  methodes	  ter	  

verbetering	  van	  prestaties	  van	  mensen	  en	  organisaties	  op	  het	  gebied	  van	  vitaliteit,	  performance	  en	  
mobiliteit.	  
Being	  in	  Balance®	  is	  een	  combinatie	  van	  enerzijds	  het	  gebruik	  van	  de	  unieke	  Being	  in	  Balance®	  

technologie,	  waarmee	  een	  helder	  inzicht	  wordt	  verkregen	  in	  het	  oorzakelijk	  verband	  tussen	  het	  
fysieke,	  mentale,	  emotionele	  en	  spirituele	  niveau	  en	  anderzijds	  een	  personal	  coaching	  traject.	  Dit	  
traject	  wordt	  direct	  effectief	  omdat	  met	  de	  uit	  de	  technologie	  verkregen	  scan	  de	  daadwerkelijke	  

oorzaak	  van	  belemmerende	  programmeringen	  zal	  worden	  aangepakt.	  
	  
Being	  in	  Balance®	  maakt	  gebruik	  van	  

geavanceerde	  technologie	  voor	  het	  
optimaliseren	  van	  uw	  prestaties	  en	  succes:	  
meetbaar,	  zichtbaar	  en	  voelbaar.	  	  

De	  technologie	  berust	  op	  moderne	  
kwantumfysische	  inzichten	  en	  gaat	  uit	  van	  

een	  holistische	  benadering	  van	  de	  mens.	  	  
	  
Neem	  voor	  meer	  informatie	  contact	  op	  met	  een	  van	  de	  Being	  in	  Balance®	  coaches,	  kijk	  op	  

www.beinginbalance.nl	  


