
 
 

Introductie interventiebedrijf 

Naam interventiebedrijf  
Ascender B.V. 

Algemene introductie De trajecten van Ascender worden door het hele land uitgevoerd door 
ervaren, gekwalificeerde (BIG en/of A&G) psychologen, die enerzijds 
klinisch geschoold en anderzijds organisatiedeskundig zijn, en die 
begrijpen wat zich in de interactie met de werkomgeving kan voordoen 
en wat nodig is om re-integratie in de werkomgeving te 
bevorderen,(verdere) uitval te voorkomen en duurzame inzetbaarheid 
te realiseren. Onze psychologen werken oplossingsgericht en 
activerend, vanuit de principes van de positieve psychologie en gericht 
op het versterken van zelfregie. Ook andere therapievormen, zoals 
cognitieve gedragstherapie en EMDR, kunnen deel uitmaken van de 
begeleiding.  
 

Korte profielschets Ascender biedt organisaties zowel curatieve en preventieve 
begeleidingstrajecten als een all-in pakket voor psychologische- en 
work/life ondersteuning van werknemers. Daarnaast bieden wij 
verschillende workshops, trainingen en mediation.  
 

Missie en visie In alle trajecten van Ascender gaat het om het functioneren van het 
individu in de context van de werkomgeving. Onze psychologen 
werken oplossingsgericht en vanuit de principes van de positieve 
psychologie. Het ‘Werk als Waarde®’ model van professor J.J.L. (Jac) 
van der Klink, hoogleraar in de Arbeidsgeneeskunde met nadruk op 
‘Duurzame Inzetbaarheid’ vormt de basis voor onze visie. 
 

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

Intake – Dit is voorafgaand aan het traject Basis, Gemiddeld, Intensief 
of Zeer intensief, en heeft een duur van 1-1,5 uur. Tijdens het 
intakegesprek vindt er kennismaking plaats, en medewerker heeft de 
gelegenheid aan te geven waar hij/zij hulp bij nodig denkt te hebben 
om functioneren te herstellen en tot werkhervatting te komen.  
 
Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt medewerker de vragenlijsten 
VAR-2, Capability Set en OQ-45 voorgelegd. Tijdens het 
intakegesprek worden de uitkomsten van de vragenlijsten 
doorgenomen, en worden de eerste stappen genomen in de 
begeleiding. 
 
Begeleidingstrajecten Basis, Gemiddeld, Intensief en Zeer intensief – 
Deze begeleidingen zijn gericht op herstel van functioneren met 
gerichte interventies. Alle trajecten omvatten face-to-face sessies, 
waarin de medewerker begeleid wordt door één en dezelfde 
psycholoog, met wie gezamenlijk doelen worden geformuleerd, die 
passen bij de hulpvraag en die gericht zijn op herstel van functioneren.  
 
Daarnaast wordt medewerker in de gelegenheid gesteld om gebruik te 
maken van ons E-health platform. Het platform biedt cliënten online 
modules en apps, waarmee zij tussen de sessies door aan hun herstel 
werken en waarbinnen de psycholoog al dan niet feedback geeft op 
onderdelen. Het platform wordt na aanvang van een traject een jaar 
lang beschikbaar gesteld voor iedere cliënt. Cliënten kunnen het 
platform gedurende de hele looptijd raadplegen en na afloop van het 
traject in ‘zelfhulp-modus’ nog enkele (aanbevolen) modules 
doorlopen. Ook kunnen er in overleg nog een of enkele sessies 
worden ‘bewaard’ of toegevoegd om na afloop van het 
begeleidingstraject feedback via het online platform te blijven 
ontvangen van de begeleidend psycholoog. 



 
 
Basis begeleidingstraject: 5 sessies 
 
Gemiddeld begeleidingstraject; 8 sessies 
  
Beide trajecten zijn geschikt voor matige psychische problematiek, 
gericht op gedragsverandering en re-integratie. Methodieken: psycho-
educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en oplossingsgerichte 
therapie. De doorlooptijd van het totale traject is ca 4-6 maanden. 
 
(Zeer) Intensief begeleidingstraject: 12-16 sessies – voor ernstiger 
psychische problematiek, burn-out en depressieve klachten. Zo nodig 
is overleg nodig met de werkcontext in kader van re-integratie. 
Methodieken: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en 
oplossingsgerichte therapie. De doorlooptijd van het totale traject is ca 
6-12 maanden. 
 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

De intake – na de intake volgen offerte en behandelplan. 
 
Basis – Gemiddeld – (Zeer)Intensief ; procesinformatie en 
terugkoppeling wordt aan Nationale Politie en Bedrijfsarts, conform 
Overeenkomst inzake Psychopol, bijlage 2 (Deel II) verstrekt.  
 

Exclusiecriteria Verslavingsproblematiek (alcohol, drugs, gokken) 
Floride psychiatrische beelden, als psychose en andere 
ontremmingen. 
 

Overige informatie Af en toe vinden er impactvolle gebeurtenissen plaats op het werk of 
in het leven en raken mensen grip kwijt. Dit heeft een weerslag op 
iemands arbeidsprestaties. Voor organisaties kunnen de kosten van 
(langdurig) psychisch verzuim en verminderde vitaliteit van 
medewerkers hoog oplopen; denk aan vervangingskosten, 
outplacement, productiviteitsverlies, maar ook loonsancties van het 
UWV en transitievergoedingen. 
 
De begeleidingsproducten die Ascender biedt helpen organisaties 
deze schadelast te beperken of zelfs grotendeels te voorkomen. Onze 
aanpak is oplossingsgericht. De producten zijn concreet en 
overzichtelijk en bieden hulp op die momenten; voor de professional 
(werknemer, ondernemer, zakelijk en medische professionals) om het 
herstel of de vitaliteit te ondersteunen; voor de organisatie om te 
kunnen presteren met behoud van al het arbeidspotentieel.  

 

 

  



 
Gegevens interventiebedrijf 

Contactgegevens Postadres Bisonspoor 

Huisnr/toevoeging                                   3002     

Postcode/Plaats 3605LT Maarssen 

Website http://www.ascender.nl  

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl  

KVK   

Tekenbevoegde Naam mevrouw M.J. Vossenaar 

Functie Managing Director  

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mailadres info@ascender.nl  

 Naam mevrouw Nivine Labouchere 

 
Functie 

Sr. Customer Success 
Manager 

 

 Telefoonnummer 030-2522792 

 E-mailadres n.labouchere@ascender.nl 

Contactpersoon Naam mevrouw 

Contactpersoon 

Functie 
Manager operations Joyce Lutz-

Voordenhout 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mailadres info@ascender.nl  

Aanmeldadres  
(e-mail) 

info@ascender.nl  

  

 

Locatiegegevens 

Hoofdkantoor 

Adres Bisonspoor 

Huisnr/Toevoeging 3002   

Postcode/Plaats 3605LT Maarssen 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

Nevenvestigingen 

1 

Adres Willemsplein 

Huisnr/Toevoeging 2   

Postcode/Plaats 5211 AK Den Bosch 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

2 

Adres Weerdestein 

Huisnr/Toevoeging 97   

Postcode/Plaats 1083 GG Amsterdam 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

3 Adres Emmastraat 
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Huisnr/Toevoeging 24 A 

Postcode/Plaats 6881 SV Arnhem Velp 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

Adres Hatertseweg 

4 

Huisnr/Toevoeging 66   

Postcode/Plaats 6533 AR Nijmegen 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

5 

Adres Bakelsedijk 

Huisnr/Toevoeging 264   

Postcode/Plaats 5703 JJ Helmond 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

6 

Adres Meester B.M. Teldersstraat 

Huisnr/Toevoeging 7  

Postcode/Plaats 6842CT Arnhem 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

7 

Adres Dahliastraat 

Huisnr/Toevoeging 39     

Postcode/Plaats 4613 DS Bergen op Zoom 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

8 

Adres Diepenbrocklaan  

Huisnr/Toevoeging 28     

Postcode/Plaats 4614 BM Bergen op Zoom 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

9 

Adres Ceresstraat 

Huisnr/Toevoeging 1     

Postcode/Plaats 4811 CA Breda 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

10 

Adres Koninginnegracht 

Huisnr/Toevoeging 62     

Postcode/Plaats 2514AG Den Haag 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

11 Adres Anderlechtstraat  
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Huisnr/Toevoeging 15     

Postcode/Plaats 5628 WB Eindhoven 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

12 

Adres Mendelweg 

Huisnr/Toevoeging 32     

Postcode/Plaats 2333CS Leiden 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

13 

Adres Hengelosestraat 

Huisnr/Toevoeging 100     

Postcode/Plaats 7514 AK Enschede 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

14 

Adres Albert Magnusstraat 

Huisnr/Toevoeging 4    

Postcode/Plaats 6525RB Nijmegen 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

15 

Adres Nieuwe Boteringestraat 

Huisnr/Toevoeging 28     

Postcode/Plaats 9712 PM Groningen 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

16 

Adres Paterswoldseweg 

Huisnr/Toevoeging                              806     

Postcode/Plaats 9728 BM Groningen 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

17 

Adres Europalaan  

Huisnr/Toevoeging 24     

Postcode/Plaats 6199 AB Maastricht-Airport (Beek) 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

18 

Adres Hofplein  

Huisnr/Toevoeging 20     

Postcode/Plaats 3032 AC Rotterdam 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

19 Adres Schiekade 
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Huisnr/Toevoeging 830     

Postcode/Plaats 3032AL Rotterdam 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

20 

Adres Dokter van Deenweg 

Huisnr/Toevoeging 108     

Postcode/Plaats 8025 BK Zwolle 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

21 

Adres Wilhelminastraat 

Huisnr/Toevoeging 53     

Postcode/Plaats 2011 VL Haarlem 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 

 
22 

Adres Jan Ligthartstraat 

Huisnr/Toevoeging 1     

Postcode/Plaats 1817 MR Alkmaar 

Telefoonnummer 030-2522792 

E-mail info@ascender.nl 
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