
ExcellentLife geeft medewerkers concrete
oplossingen voor hun “dagelijkse” problematieken
en (wanneer nodig) de mogelijkheid om altijd en
overal de door jouw gekozen professionals te
contacten of de volgende stap te zetten in hun
eigen gezondheid.

Naast de laagdrempelige manier waarop het
ExcellentLife platform is ingericht, vinden wij dat
iedereen dezelfde kansen moet krijgen m.b.t.
gezondheid daarom bieden wij ons platform aan
voor maar €1,- per persoon. 

Wij geloven dat iedereen in staat is om
zichzelf gezond te maken of houden,
wanneer dit op een laagdrempelige,
goedkope en snelle manier wordt
aangeboden.

Immers heeft iedereen het recht om "Beter
te worden in zichzelf goed voelen!"; het
recht op een ExcellentLife.

In de huidige maatschappij komt er een steeds grotere vraag naar data gestuurde E-health
oplossingen. Hierdoor is het voor een werkgever eenvoudiger meer te doen voor haar werknemers

zodat zij duurzaam inzetbaar hun werk kunnen blijven uitvoeren. Door te faciliteren in concrete
oplossingen voor “dagelijkse” problematieken en medewerkers de mogelijkheid te bieden altijd en
overal (wanneer dit nodig is) de door jouw geselecteerde professionals te contacten ontstaat er een

cultuur waarin iedereen zichzelf en elkaar gezond maakt en houdt.

ExcellentLife maakt de menselijk factor
inzichtelijk  



Met ExcellentLife vinden medewerkers
gemakkelijk de juiste oplossing op elk
moment van de dag – gewoon op hun
smartphone.

Daarnaast kan het bedrijf gemakkelijk
vanuit een eigen backoffice inzicht krijgen
in de menselijk factor binnen haar
organisatie. 

Lage kosten, weinig tijd, snel resultaat,
veel inzicht. Bepaal zelf hoe je duurzame
inzetbaarheid vormgeeft. 

Waarom ExcellentLife?

Data gestuurd

Bespaar geld en tijd

Wanneer een medewerker bij uitval meteen
aan zijn herstel kan werken, bespaard de

werkgever al meer dan €1.000,- per week en
daalt het ziekteverzuim en dat voor maar €1,-

per medewerker. 

De data die vrijkomt vanuit het gebruik
van de app kan worden ingezet om

knelpunten weg te halen of
verbeteringen aan te brengen

Met dit platform is het mogelijke om alle
medewerkers anoniem duurzame

inzetbaarheid aan te bieden wanneer zij
dit willen/nodig hebben 

Vrije keuze in
professional/partner 

 achter de knop

Zet de door jou gekozen
professionals of programma's

achter de knop 

Iedereen bereiken

Altijd en overal
inzicht in klachten en

trends 

Voorkom verzuim

Vanuit de backoffice wordt er 24/7
inzicht geboden in lopende trends

en klachten 

Haal drempels weg en geef je
medewerkers op maat gemaakte
oplossingen zonder tussenkomst 

 maar houdt wel het overzicht 


