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VOOR WIE 

Merk Hoe Sterk (afgekort MHS) is er voor iedereen, dus ook voor jou 
wanneer je net een behandel-traject hebt afgerond om jouw PTSS te 
overwinnen. Nu volgt er een volgende stap in jouw leven waarbij je 
mogelijk nog tegen diverse uitdagingen aanloopt. Hoe nu verder?  
 

Wat te doen met alle verplichtingen en afspraken die “ik” moet nakomen? 
Mijn werkgever verwacht dat ik over een paar dagen weer aan het werk 
ga, dit kan ik nog niet, wat moet ik nu? Hoe ga ik het gesprek met 
werkgever aan? Kortom, er zijn vaak nog allerlei dingen en hulpvragen die 
van negatieve invloed zijn op je weg naar herstel. Je hebt vast nog veel 
vragen en/of uitdagingen die je nu erg bezighouden en waarbij je graag 
hulp of begeleiding zou willen krijgen. Hiervoor hebben wij een ‘vervolg-
traject’ ontwikkeld, MHS-Totaal® genoemd.  

Ook indien er sprake is van letselschade, je een conflict hebt met je 
werkgever of als je slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf, kun je bij 
MHS met je vragen of voor daadwerkelijke hulp terecht.  
 

Zodra jij je bij MHS hebt aangemeld, gaan we graag persoonlijk met je in 
gesprek. Zie pagina 9 “AANMELDEN”. Bespreek indien gewenst eerst met 
jouw behandelaar, de bedrijfsarts of je werkgever dat je begeleiding van 
MHS wenst. Uiteraard kun je jezelf ook eerst aanmelden en samen met 
jouw coach van MHS dit gesprek aangaan. Realiseer je dat een 
begeleiding bij MHS ook van jouw zijde verplichtingen geeft. Welke? 
 

Wat verwachten we van jou? 

MHS verwacht dat je gemotiveerd bent en dat jij jezelf maximaal inzet. Het 
is vanzelfsprekend dat de afspraken worden nagekomen en je gedurende 
de begeleidingsperiode beschikbaar bent, tenzij sprake van overmacht. 
Met andere woorden “je gaat ervoor!” Dit is niet een eenvoudige weg, 
maar brengt je wel positieve verandering en uitzicht naar verder herstel! 
 

Uitstel  

Indien er sprake is van verslavingsproblematiek of andere beperkingen of 
klachten die een voorspoedig herstel op voorhand in de weg staan, kan 
dit aanleiding zijn dat je (nog) niet in aanmerking komt voor begeleiding. 
Bespreek dit met MHS.  
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OVER MERK HOE STERK / MHS 

MHS is er om jou te helpen. Samen met een persoonlijke coach worden 
stappen gezet naar jouw nieuwe toekomst.  
 

MHS is zeer ervaren met de betreffende probleemgebieden daar waar het 
gaat om PTSS en bovendien met alles rondom de uitdagingen waar jij 
voor kan komen te staan na jouw behandeling. MHS richt zich op de 
periode na de behandeling omdat juist dan de cursisten/ cliënten, zowel in 
relatie tot werk als privé, terugkeren naar de dagelijkse realiteit.  
 

De afgelopen jaren is door de oprichters van MHS, Carel Solleveld en 
Raoul van Noort, in nauwe samenwerking met gespecialiseerde GGZ-
organisatie PSYTREC hard gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van 
een nieuw en geheel op de praktijk gericht vervolgtraject. Deze op de 
praktijkgerichte hulp en begeleiding is noodzakelijk gebleken bij een zeer 
groot aantal (oud-)cursisten. Zij willen na het behandeltraject heel graag 
verder bouwen aan hun herstel en toekomstperspectief. MHS ondersteunt 
en begeleidt hierbij op praktische en efficiënte wijze. In 2017 vond ruim 
60% van onze cursisten hun weg naar gewenst herstel en werk.   
 

De aanpak wordt “MHS-Totaal®” genoemd. Deze sluit aan bij de 
wetenschappelijk onderbouwde (evidence based) behandelmethodes van 
de verwijzende zorginstellingen. 
 

MHS is tevens deskundig op het gebied van begeleiding bij dreigend of 
complex verzuim ter voorkoming of beperking van langdurige arbeids-
ongeschiktheid. De coaches en trajectbegeleiders van MHS zijn specifiek 
opgeleid en zeer ervaren met de betreffende probleemgebieden. MHS 
heeft bovendien een uitgebreid netwerk met partnerorganisaties die 
specialist zijn op een bepaald gebied, zoals advocaten, mediators etc. 
 

We maken samen met jou een herstelplan aan de hand van jouw doelen 
en we richten ons hierbij op jou en jouw omgeving, zoals je partner en/of 
het gezin. Bij MHS sta je er niet alleen voor!  
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WELKE HULP 

MHS biedt praktische hulp en begeleiding op fysiek, mentaal en psycho-

sociaal vlak, wat wenselijk is na een behandeltraject voor PTSS. Het  

begeleidingstraject bij MHS, als vervolg op jouw afgeronde behandeling, 

bevat alle mogelijke onderwerpen die wenselijk zijn om het door jouw 

gewenste en haalbare herstel te kunnen bereiken.  

 

Het vervolgtraject bestaat uit een intensief coachingstraject waarin je 

begeleid wordt door een persoonlijke coach /trajectbegeleider. De duur 

van de begeleiding is geheel afhankelijk van ieders situatie. Dit kan een 

periode van drie maanden tot een jaar in beslag nemen. Samen met jou 

pakken we jouw uitdagingen aan. De eerste maanden zijn altijd zeer 

intensief, waarin wekelijks gemiddeld 1 tot 2 bezoekmomenten zijn, en er 

vrijwel dagelijks contact is via email en/of telefonisch. De frequentie is 

afhankelijk van jouw doelstellingen en uitdagingen. Het vraagt in elk geval 

om een dagelijkse inzet van jezelf. Na afronding van de praktijkgerichte 

begeleiding volgt nog enkele maanden nazorg. Als we klaar zijn met het 

traject, blijven we nog een jaar met je in contact om te kijken hoe het gaat, 

en bij te staan indien nodig.  

Uiteraard kun je voor vragen altijd contact met ons opnemen, ook als het  

behandeltraject (PTSS) nog niet gestart is. 

 

MHS-Totaal® 
In het MHS-Totaal® traject wordt praktisch, doelgericht en individueel met 

de cursist gewerkt naar het door hem of haar gewenst herstel. Het gehele 

herstelplan bestaat uit zeven verschillende modules (onderdelen) die 

samen MHS-Totaal® vormen. Zie pagina 8 voor het overzicht.   

 

Bij sport- en bewegingsactiviteiten worden ook groepsbijeenkomsten 

gehouden. Tijdens, maar meestal na afloop van deze bijeenkomsten 

worden onder begeleiding van onze coaches gezamenlijke gesprekken 

gevoerd om met name ieders ervaringen van vooruitgang te delen. 
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Overzicht MHS-Totaal® 

 
*Alle modules kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie behandeld worden en/of afgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

MODULES 
 

 

Module 1 
 

MHS Psychosociaal 
(Zelfpresentatie, structuur, gezin & omgeving, financieel)  

 

Module 2 

 

MHS Fysiek 
(Bewust gezond; leefstijl, Mindfulness, sporten en bewegen) 

 

Module 3 
 

MHS Mentaal 
(Zelfvertrouwen; weerbaarheid en assertiviteit) 

 

Module 4 
 

MHS Woede- en emotiebeheersing 
(Exposure en agressieregulatie)  

 

Module 5 

 

MHS E-Coaching / E-Health  
(Telefonisch, app en/of e-mail ) 

 

Module 6 

 

MHS Werk Fit-traject  
(Eerst werken aan herstel, dan zicht naar werk) 

 

Module 7 

 

MHS Mobiliteit  
(Aanpak mobiliteitsproblemen; verkeersangst / -trauma) 
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AANMELDEN 

Je kunt je aanmelden via de website:  www.merkhoesterk.com  
of een mailtje sturen naar:   info@merkhoesterk.com           
of bellen naar het secretariaat:   0252 – 530 486 

 
We nemen zo snel mogelijk contact met je op. Voordat we kunnen starten, 
moeten we nog een aantal stappen nemen. We willen een duidelijk beeld 
vormen van jouw situatie, zodat we de juiste hulp in kunnen zetten. 
Hiervoor voeren we een persoonlijk gesprek, gevolgd door een 
intakeprocedure.  

 

Daarnaast hebben we een opdrachtgever nodig. Hiermee bedoelen we 
dat de kosten voor het begeleidingstraject betaald moeten worden door 
een opdrachtgever. Dit kan het UWV zijn, of jouw werkgever. Als beiden 
niet van toepassing zijn, kijken we naar de mogelijkheden om een 
‘persoonsgebonden budget’ (pgb) bij jouw gemeente aan te vragen. 

Om deze reden komen we graag in gesprek met jouw werkgever, 
bedrijfsarts of bijvoorbeeld met jouw contactpersoon bij het UWV of de 
Gemeente. Dit doen wij uiteraard niet zonder jouw schriftelijke 
toestemming. We respecteren hierbij jouw privacy.  

MHS tracht vrijwel direct op dringende hulpvragen in te spelen. Als je nog 
een behandelaar hebt, stemmen we de wijze van onze begeleiding graag 
eerst met hen af. Onze trajecten sluiten gewoonlijk prima aan bij ‘lopende’ 
behandelingen en zijn daarop vaak een welkome aanvulling.  

  

Bij ons secretariaat kun je op werkdagen (maandag t/m vrijdag) altijd met 
jouw vragen terecht! Bellen kan vanaf 09:00 uur tot 17:00 uur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.merkhoesterk.com/
mailto:info@merkhoesterk.com
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PROCEDURE; VANAF AANVANG TOT AFRONDING 
 

❑ Na de aanmelding sturen wij enkele formulieren toe.  

❑ Intakegesprek aan het woonadres of elders. 

❑ Eventueel een gezamenlijk gesprek met werkgever, bedrijfsarts 

en/of UWV. 

❑ De coach/trajectbegeleider maakt een rapportage + herstelplan 

+ kostenoverzicht voor de opdrachtgever. 

❑ Na akkoord, zal de begeleiding spoedig kunnen aanvangen. 

❑ Het herstelplan zal, afhankelijk van het voorgestelde aantal 

maanden, volgens een duidelijk schema worden gevolgd. 

❑ Regelmatig vinden er evaluatiegesprekken plaats om de 

vervolgstappen te bespreken. 

❑ Bij afronding wordt door de cursist schriftelijk geëvalueerd en 

door MHS een eindrapportage verstrekt aan de  opdrachtgever. 
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INTAKE-PROCEDURE 

Als na de eerste stap blijkt dat we iets voor je kunnen betekenen, dan volgt 
op korte termijn een persoonlijk kennismakingsgesprek met jouw coach/ 
trajectbegeleider. Indien nodig wordt er een gezamenlijk gesprek 
gehouden met jouw werkgever, bedrijfsarts of UWV. Per slot van rekening 
moeten zij akkoord geven om jouw traject bij MHS te vergoeden. 

 
Tijdens de intake-procedure vormen we een helder beeld van jouw totale 
situatie op zowel werk- als privégebied. We onderzoeken welke klachten 
er nog zijn, zowel fysiek als mentaal. We kijken ook naar jouw specifieke 
triggers waarmee we uiteraard rekening houden, maar deze kunnen ook 
nog een belemmering vormen voor jouw herstel.   

 

De uitkomst van de intake-procedure wordt vervolgens besproken in een 
vakteam van MHS, bestaand uit minimaal twee deskundigen. Samen met 
jouw coach evalueren jullie of jouw doelstellingen reëel en haalbaar zijn. 

 

We gaan er niet van uit, maar het kan gebeuren dat er een dringende 
reden is om het traject bij MHS uit te stellen of (tijdelijk) te stoppen. 
Bijvoorbeeld door overmacht van één of beide zijden of omdat er eerst 
andere hulp ingezet moet worden. Uiteraard streven we samen naar een 
mooi eindresultaat! 
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INHOUD BEGELEIDING 

De begeleiding van MHS kan over het algemeen vrij spoedig gestart 
worden, zodra de werkgever, het UWV of een bij letsel aansprakelijke 
partij akkoord gaat als opdrachtgever. 

 

De coaching, bestaande uit hulp en begeleiding, zal afhankelijk van de 
problematiek meer of minder frequent plaatsvinden. Alles met het doel om 
het herstel te activeren en ‘de geest’ te motiveren. De eerste 2 tot 3 
maanden zal de cursist meer frequent worden ondersteund, waarna de 
frequentie en intensiteit bij voorkeur geleidelijk zal worden afgebouwd. Alle 
acties zullen steeds met de cursist en betrokken partijen, zoals de 
werkgever of de bedrijfsarts, worden overlegd.  

 

In het MHS-Totaal® traject kunnen de volgende onderdelen en 
onderwerpen aan bod komen: 

 

❑ Gesprekken met jouw coach en/of specifieke behandelingen 
door externe behandelaar zoals een psychotherapeut of 
psycholoog (alle voorkomende onderwerpen zullen aan de 
orde komen, zoals ook doelen, triggers etc.) 

❑ Exposure oefeningen  
❑ Aanpak vitaliteit, leefstijl, slaapproblemen en overige te 

behandelen thema’s, ook met betrekking tot partner/ gezin 

❑ Begeleiding bij gesprekken werkgever en overige partijen 

❑ Mentale training en risicoperceptie 

▪ Hoe ga je om met ‘je nieuwe ik’ 
▪ Wat doe je nu ‘het oude masker is afgevallen’ 
▪ Hoe maak je gebruik van je nieuwe kracht /energie 
▪ Zelfpresentatie (personal branding) 
▪ Emoties, hoe ga je daarmee om 
▪ Zelfvertrouwen, wat is dit en hoe te versterken 
▪ Zelfbeheersing (woede en agressie)  
▪ Assertiviteitstraining 

❑ Weerbaarheid bevorderende activiteiten 

❑ Sport en bewegen (buiten) 
❑ Aandacht voor beperkingen in mobiliteit 
❑ Werk gerelateerde activiteiten (solliciteren /stage etc.) 
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EERST HERSTELLEN, DAN NAAR WERK 

Uit de intakeprocedure zal een advies volgen met een doelstelling en 
voorstel naar de opdrachtgever (werkgever, UWV of verzekeraar). Een 
doel kan zijn: terugkeer naar eigen werk of vervangend werk of geheel 
andere functie bij je eigen of andere werkgever.  

 
MHS zal zich echter altijd eerst inspannen naar  voldoende herstel, 
alvorens de stap naar werk zal worden gemaakt. Dit is van essentieel 
belang om enerzijds het opgebouwde herstel en vertrouwen van de cursist 
niet te schaden en anderzijds een geleidelijke en tenslotte duurzame 
terugkeer naar het arbeidsproces te bevorderen.  

Het uiteindelijk doel is een zo optimaal mogelijk herstel! 

 

KOSTEN 

Het uitgangspunt van MHS is: voor cursisten geen kosten! 

MHS stelt alles in het werk de kosten voor zowel de intake-procedure als 
het gehele begeleidingstraject te verhalen op partijen of instanties zoals: 
 

❑ Werkgever 
❑ UWV 

❑ Gemeenten 

❑ AOV-verzekeraars 

❑ Verzuimverzekeraars 

❑ WA-verzekeraars 

❑ Fondsen etc. 
 
NB:  
 

- Als de hulp ingezet wordt door middel van een WMO indicatie of 
PGB is hier mogelijk wel een eigen bijdrage aan verbonden. Je 
kunt op de website van jouw gemeente berekenen hoeveel jouw 
eigen bijdrage zal zijn.  
  

- Door zorgverzekeraars wordt de hulp van MHS niet vergoed.  
 

- Wanneer blijkt dat niemand de kosten voor het traject van MHS wil 
en/ of kan vergoeden, dan zal de cursist niet achteraf een rekening 
ontvangen van de tot dusver door MHS geïnvesteerde acties.  
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 SAMENVATTEND OVER MHS 
 

❑ Begeleiding op maat na behandeltraject PTSS 

❑ Begeleiding bij dreigend of complex verzuim  

❑ Persoonlijke ondersteuning voor mensen en organisaties 

die willen investeren in zichzelf en hun medewerkers 

❑ Eén loket en één aanspreekpunt 

❑ Biedt effectieve en uitgebreide ondersteuning 

❑ Helpt als je gehinderd wordt in je functioneren, zowel fysiek 

als mentaal 

❑ Netwerk met ervaren specialisten ondersteunt gedurende 

het gehele begeleidingstraject  

❑ Voor een optimaal herstel is MHS-Totaal® een must 

❑ Laat MHS je helpen!   
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WAARDEGEDREVEN MENTALE EN FYSIEKE BEGELEIDING  
 

NAAR OPTIMAAL HERSTEL 
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