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WERKT MET ZIEL EN

ZAKELIJKHEID AAN POSITIEF

GEZONDE MEDEWERKERS EN

VITALE BEDRIJVEN IN DE

ACHTERHOEK EN DE

LIEMERS, ... ZODAT 'T

LEKKER WERKT!

Psychologische
coaching
...zodat 't lekker werkt!
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HOE HET WERKT

Iedereen heeft wel eens een periode dat
het niet lekker werkt.
 
Wil je beter functioneren (op je werk) of
begeleiding bij je re-integratie? Dan
helpt psychologische coaching bij je
uitdagingen.
 
De toegepast psycholoog helpt je stap
voor stap om je doelen te behalen.
 
Afhankelijk van de vraag en
mogelijkheden wordt de duur van de
interventie bepaald. 

DE MOGELIJKHEDEN

INHOUD

Kennismaking en intakegesprek
Persoonlijke gesprekken
Test- en meetmaterialen
Videocalls
WhatsApp ondersteuning

KORTE INTERVENTIE - 6 weken
De praktisch probleemoplossende aanpak
richt zich op één specifiek thema.
Voorwaarde hiervoor is dat je belastbaar
bent en jij je duidelijk herkent in één van
de genoemde thema's.
Prijs: € 1.700,-
 
INTERVENTIE - 3 maanden
In dit traject is er ruimte om in te gaan op
de onderliggende (multi-)problematiek.
Duur: 3 maanden
Prijs: € 2.700,-

INTENSIEF

Persoonlijk en resultaatgericht. We
werken met frequent contact. Dat zorgt
voor continuïteit in je ontwikkeling.

RESULTAATGERICHT

Werken aan jezelf en je uitdagingen met
concrete persoonlijke doelen en bewezen 
interventies.

MAATWERK

Het onderliggende vraagstuk bij klachten
is uniek. Een plan is daarom persoonlijk.

EIGEN REGIE

Met Videocalls en WhatsApp
ondersteuning kun je werken op je eigen
tempo, je eigen moment en waar jij wilt.

Dit zijn de meest voorkomende thema's:
 

Stress en werkdruk
Paniek en piekeren
Probleemoplossende aanpak bij
somberheid en omgaan met algemene
dagelijkse problematiek
Slaapproblematiek
Alcoholmisbruik
Burn-out klachten
Aandachts- en focusproblematiek

Bij inzet van psychologische coaching
vanuit de werkgever, worden
driegesprekken toegevoegd aan het
traject.
Driegesprek: € 225,- per gesprek

Alle prijzen zijn exclusief BTW, reistijd/-kosten en
eventuele meergemaakte kosten op afroep.

WERKGEVER

 

BEGELEIDING


