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Garantievoorwaarden
1. Inleiding
De Werkwandeling is een individuele training op basis van mindfulness en wandelcoaching. De Werkwandeling
versterkt de vitaliteit van medewerkers en vermindert het risico op verzuim. De Werkwandeling bestaat uit 8
wandelingen van 1 uur, die binnen 1 maand worden verricht. De Werkwandeling is onderdeel van het Vitaal
Garantplan, maar kan ook los worden ingekocht. Voor aanvang en na afloop van De Werkwandeling worden de
deelnemers getest. Onze garantie is gebaseerd op de uitslagen van deze testen (zie garantiespecificaties 4.3).
Bij het Vitaal Garantplan worden de medewerkers met een hoog risico op verzuim met de Vitaal Quickscan
gedetecteerd. Deze medewerkers krijgen De Werkwandeling aangeboden. Wij verrichten de Vitaal Quickscan
met de Checklist Individuele Spankracht (CIStest). Ook voor de resultaatmeting van De Werkwandeling
gebruiken wij de CIStest. Deze gevalideerde test is door de Radboud Universiteit* ontwikkeld. De CIStest is een
diagnostisch, prognostisch, evaluatief en effectief instrument en specifiek ontwikkeld voor de toepassingen
waarvoor Aliantis de test gebruikt.
* Vercoulen JHMM, Swanink CMA, Fennis JFM, Galama JMD, van der Meer JWM, Bleijenberg G, Alberts M.

2. E-learning
De deelnemers van het Vitaal Garantplan ontvangen het document “stress de Baas” en 1 jaar toegang tot het
e-learnprogramma Psyfit. De deelnemers kunnen zich hiermee op eigen gelegenheid ontwikkelen in mentale
fitheid en stressreductie. De resultaten van deze zelfstudie vallen buiten de garantieregeling.
3. Succesverwachtingen
Aliantis is sinds januari 2016 actief in stressreductie en het herstellen van stressklachten bij medewerkers. De
behaalde resultaten geven een realistische indruk over de effectiviteit van onze dienstverlening.
Bij ieder uitgevoerd traject vond vermindering van specifieke klachten plaats, gemeten met de CIStest. Hier
geven wij dan ook garantie op (zie garantiespecificaties 4.3).
Bij 75% van de deelnemers was met een maand 6 weken het hoge risico op verzuim afgewend. Dit
succespercentage wordt wel door ons verwacht, maar kan niet door ons worden gegarandeerd.
4. Garantiespecificaties
4.1

Deze garantiebepaling is geldig per 01-01-2018. Eerdere garantiebepalingen zijn hiermee vervallen.

4.2
De garantie betreft het resultaat van De Werkwandeling, als onderdeel van het Vitaal Garantplan of
los ingekocht als preventie-vitaliteit- of stressreducerende interventie.
4.3
Garantiespecificatie: als bij de uitslag van de tweede CIStest geen enkele waarde is verbeterd ten
opzichte van de uitslag van de eerste CIStest van een deelnemer, geeft Aliantis 50% restitutie op de trajectprijs
van De Werkwandeling van die betreffende deelnemer.
4.4
•
•
•

Bij één of meer van de volgende situaties komt de garantie te vervallen:
Als de deelnemer niet alle 8 Werkwandelingen binnen 6 weken (42 dagen) heeft gevolgd.
Als vooraf een andere doelstelling dan stressreductie werd afgesproken voor De Werkwandeling.
Als de deelnemer niet beide CIStesten heeft ingevuld.

5.
Let op:
Onze dienstverlening kan niet voorkomen dat een deelnemer gezondheidsklachten krijgt of gaat verzuimen.
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