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Het zijn uitdagende tijden, waarvan we de gevolgen nog niet
kunnen overzien. Duidelijk is wel dat Covid-19 als virus niet alleen
lichamelijke klachten brengt, maar ook onze mentale gezondheid
op de proef stelt. Juist in deze tijd is het van groot belang om hier
aandacht aan te besteden. Dit programma werkt voornamelijk
preventief, maar kan ook een curatieve werking hebben.
 
 Waar hebben werknemers last van?
Vóór de Corona-crisis had 1 op de 3 werknemers last van een hoge
werkdruk. Daarbij hebben 1,3 miljoen mensen in Nederland last
van burn-out klachten en verzuimen werknemers jaarlijks 11
miljoen dagen als gevolg van werkstress. En het risico op uitval is
alleen nog maar groter geworden door de corona-crisis. 

 

Waarom?

Hoe helpt dit programma mijn bedrijf?
Dit programma creëert openheid rond mentaal welzijn.
Een veilige en open sfeer is belangrijk voor werknemers om 
zich goed te voelen binnen het bedrijf, wat vervolgens 
zorgt voor meer motivatie en betrokkenheid 
bij werknemers. Bovendien draagt openheid bij 
aan een betere samenwerking. 
Gelukkige werknemers = gelukkige werkgevers!

It is not a problem,
It is an opportunity to

create change.



Psycho-educatie: voorlichting over mentale gezondheid doet al heel
veel. Werknemers en leidinggevenden zullen concrete tips en
handvatten meekrijgen. 
Oefeningen om openheid te creëren: het is extreem belangrijk dat
werknemers zich vrij voelen om ook moeilijke dingen met elkaar en
en hun leidinggevenden te bespreken. Dit bewerkstelligen we in
verschillende oefeningen die hierop zijn gericht. 
Keep it up! Dit programma kan best wel wat teweeg brengen. 

De volgende elementen maken vast onderdeel uit van het programma:

Fijn, want dat is de bedoeling! Maar daarom is het zeer belangrijk dat
er nagepraat wordt. Dit kan op een later moment door gebruik van
een digitaal werkboek wat bij het programma wordt geleverd of door
gebruik te maken van het psychologisch nazorg programma
natuurlijk! 

 
Naast deze vaste onderdelen is een groot deel van het programma
afhankelijk van de behoefte van het bedrijf en de werknemers. 
We gaan met elkaar in gesprek om te kijken waar de moeilijkheden
liggen en hoe we het oplossen daarvan in kunnen richten. 
Er is heel veel mogelijk, zowel praktisch als inhoudelijk!

Wat gaan we doen?

Interesse?
Laten we een afspraak inplannen! 
Ik kijk er naar uit elkaar te ontmoeten. 
Tot snel! 
 
sabine.klaver@outlook.com
www.sabineklaver.nl
06 81 945 945 
 

Groetjes,
Sabine


