B U R N - O U T & W E R K G E R E L A T E E R D E S T R ES S
LEREN STOPPEN MET MAAR DOORGAAN
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Er vallen medewerkers uit door oververmoeidheid of werkgerelateerde stress of burn-out
Sommige collega’s zijn er met hun hoofd niet meer helemaal bij en vertonen mentaal
verzuim
Vakanties en/of time out zijn geen opties meer
Er is lichamelijk niets met iemand aan de hand, en je weet niet wat er wel aan de hand is
Je weet niet wat hiermee te doen
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Professionals in jouw organisatie minder of helemaal niet meer uitvallen door
oververmoeidheid, werkgerelateerde stress of burn-out
Symptomen van werkgerelateerde stress, vermoeidheid op tijd worden gesignaleerd
Veel kosten kunnen worden bespaard door tijdig ingrijpen
Medewerkers weer fit, productiever en optimistisch zijn
Er meer grip is op uitval
De kosten door uitval hiermee substantieel teruggebracht kunnen worden
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Pragmatische 1-op-1 sessies
Maatregelen op optimale balans tussen activiteit en rust
Orde, rust en regelmaat terugbrengen door vaststellen van leefregels
Zelfregulering van energie en motivatie door praktijkgerichte oefeningen
Signalen op tijd leren herkennen en hoe daarop in te spelen
Beter leren omgaan met eigen en organisatie verwachtingen
Inzage middels een Persoonlijkheidsanalyse in o.a. drijfveren, talenten, motivatie,
kwaliteiten, voorkeuren voor communicatie, omgeving en aansturing, en valkuilen
Leidinggevende en bedrijfsarts worden actief betrokken in het terugkeerproces
In overleg starten met eenvoudige taken en/of gerichte opdrachten op het werk
Re-integreren verder uitbreiden
Terugvalpreventie: aanreiken van relevante mogelijkheden zoals voeding, sport, beweging
Nazorg

Burn-out & Werkgerelateerde stress

OSIC | Sloterweg 303 | 1171 VC | Badhoevedorp | www.osic.nl

DIT LEVERT HET OP
!
!
!
!
!
!
!

Duurzame inzetbaarheid
Rendement voor de organisatie behouden
Kostenbesparing
Handvatten voor zelfregulering
Bevorderen van een positieve werkbeleving
Oude patronen herkennen en doorbreken
Welbevinden en gezondheid

TIJD & INVESTERING: RETURN ON HUMAN INVESTMENT
Dit programma heeft een gemiddelde doorlooptijd van 5 maanden
De investering in tijd voor de deelnemer is ongeveer 40 uur, inclusief de 1-op-1 sessies
De investering in geld bedraagt 5.000 euro

DOELGROEP
Speciaal voor iedere medewerker, in alle lagen van een organisatie
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Wij garanderen resultaat en gaan door tot dat bereikt is
Jarenlange ervaring in managementfuncties in (internationale) bedrijfsleven; “Been there”
Brede praktische en theoretische achtergrond en opleidingen in o.a. psychologie,
gedragskunde, coachen, bedrijfskunde, en mediation
Wij besteden een deel van onze omzet aan permanente opleiding en training
Trackrecord op gebied van groeps- en individuele coaching van het management van
organisaties
Specialisten op het gebied van ontwikkeling van (persoonlijk) Leiderschap
Jarenlange ervaring, als gebruiker en trainer, met de TMA methode
Constructief confronterend, gericht op groei en ontwikkeling
Wij bieden ieder traject tegen een vaste prijs aan
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