


OVER INSTATERA
Specialisten in burn-out en stressmanagement

Stress is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Maar 
liefst één op de vijf Nederlanders heeft wel eens last van ernstige 
stress. 1 miljoen werknemers lopen het risico op een burn-out of 
andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Als een werk-
nemer een burn-out krijgt, komt deze in de meeste gevallen thuis te 
zitten. Deze periode duurt gemiddeld 40 weken. De verzuimkosten 
als gevolg van een burn-out kunnen voor een werkgever daardoor 
oplopen tot ca. €80.000 per werknemer per jaar.

De methodiek van Instatera is gebaseerd op een combinatie van 
wetenschappelijk bewezen interventies op het gebied van 
bewegen, cognitieve therapie, psycho-motorische therapie, 
ademhalingstechnieken en voeding. Om de professionaliteit en 
kwaliteit te waarborgen werkt Instatera met een Raad van Advies 
die bestaat uit een psychiater, een bedrijfsarts, een inspannings-
fysioloog, een fysiotherapeut en een voedingsdeskundige. 
Instatera is een landelijk opererende organisatie zonder 
wachtlijsten. De preventieve en curatieve programma’s zorgen 
voor een strategische aanpak van stressgerelateerd verzuim.

MENSEN BREKEN 
NIET OMDAT ZE 

ZWAK ZIJN, 
MAAR OMDAT 

ZE VEEL TE LANG 
STERK WAREN.
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METHODIEK INSTATERA
Onderscheidende elementen

Volledige analyse; Intakegespek, 4 dimensionale klachtenlijst 
en meting fysieke gesteldheid middels Energy Control Methode.

Gespecialiseerde begeleiding in de buitenlucht.

Bewegen als wezelijk onderdeel van methodiek en herstel.

Fysieke oefeningen gecombineerd met cognitieve elementen.

Regie en communicatie met bedrijfsarts, HR en eventuele anderen.

Landelijke dekking met uniforme aanpak.

Geen wachtlijsten, starten binnen een week na aanmelding.

BUITEN
Natuur brengt 
rust en ruimte

BEWEGEN
Vermindert 
stresshormonen

PSYCHOMOTO-
RISCHE AANPAK
Fysieke oefeningen 
ondersteunen inzicht
en verandering 
in gedrag

COGNITIEVE 
AANPAK
Begeleiding bij 
gedragsverandering

DOELGERICHT
Helder plan van 
aanpak met 
concrete 
doelen

METING
Startmeting & 
voortgangs-
meting van her-
stelmechanisme

ONTSPANNING
Effectief leren 
ontspannen

LEVENSSTIJL
Gezonde levensstijl 
(slaap, voeding, 
hobby’s, sport)

FYSIEK

MENTAAL

en fysieke      
conditie
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VALIDATIE

Instatera is specialist op het 
gebied van stress en burn-out.

Specialisten van Instatera hebben 
HBO+ niveau met een 
specialisatie in burn-out & 
stressmanagement.

Methodiek is vastgelegd in 
een handboek.

Specialisten worden door 
Instatera opgeleid in onze 
methodiek en volgen 
4 jaarlijkse kennissessies en 
intervisies.

Methodiek is t.o.v. algemene 
behandelmethoden specifiek 
gericht op burn-out en 
overbelasting.

Preventieve trajecten 
voor medewerkers en 
management middels 
Stress Preventie Programma 
met kennissessies en trainingen.

Resultaatgericht, duidelijk plan 
van aanpak, tussentijdse 
rapportages onder toezicht van 
een mastercoach.

Natuur en buitenlucht zijn 
wetenschappelijk bewezen 
ondersteunend aan het verlagen 
van stressniveau en herstel bij 
overbelasting.

Beweging levert wetenschappelijk 
bewezen een bijdrage aan het 
fysieke en mentale herstel en 
verlagen het stressniveau.

Wetenschappelijk onderzoek wijst 
uit dat verbetering fysieke 
conditie een positieve invloed 
op mentale belastbaarheid heeft.

Koppeling van cognitieve 
therapie aan fysieke ervaringen 
zorgt voor duurzamere 
verandering en verankering 
van overtuigingen en gedrag.

Klantwaardering 9.1  
Succesratio 97%

Onze aanpak kenmerkt zich door 
psychomotorische elementen, 
en een interactieve 
manier van trainen vanuit een 
zeer brede ervaring als specialist 
op het gebied van burn-out 
en stressmangement. 
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INDIVDUELE COACHING

Instatera is al jarenlang specialist in het voorkomen en aanpakken 
van stress en burn-out klachten. Onze unieke en bewezen succesvolle 
aanpak met fysieke en mentale oefeningen in de buitenlucht helpen 
je snel weer fit, gelukkig en vitaal te worden.

Direct ingrijpen bij stress en burn-out klachten is cruciaal. Daarom 
kennen we geen wachtlijsten en zijn we landelijk vertegenwoordigd. 

VOOR WIE
Instatera verzorgt individuele coaching voor particulieren en 
ondernemers, maar ook voor bedrijven. Investeren in een preventief 
coachingstraject is financieel aantrekkelijker dan hogere 
verzuimkosten en met curatieve trajecten zijn werknemers gemiddeld 
weer 2 maanden sneller terug op de werkvloer.

INHOUD BEGELEIDING
Na de intake wordt er een concreet plan van aanpak gemaakt en 
inschatting van benodigde begeleiding. Een traject van 5 sessies ter 
preventie van uitval. Een traject van 11 sessies indien er serieuze 
klachten zijn maar nog geen uitval is. Een traject van 16 sessies voor 
medewerkers met zware klachten die ook uitgevallen zijn. 
Begeleiding is altijd inclusief een energy-control meting en 4 dkl 
klachtenindicatie bij aanvang. Een helder plan van aanpak met 
(tussentijdse) rapportages naar opdrachtgever. Tussentijds contact 
met de specialist via telefoon of whatsapp kan altijd en ook de 
voorbereidingstijd en reistijd zijn standaard inbegrepen.  

Het is wetenschappelijk bewezen 
dat bewegen en buiten zijn 
een bijdrage levert aan het 

herstel bij burn-out
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Ademhalingsoefeningen 
en fysieke conditie  zijn 

van cruciaal belang 
bij  herstel van 

overmatige stress.



STRESS PREVENTIE PROGRAMMA

In zes stappen naar een lager stressgerelateerd ziekteverzuim.

We starten met de bedrijfsscan
Vanuit de informatie van de bedrijfsscan krijgen we inzicht in stress 
in uw organisatie, daarna doorlopen we in zes stappen het 
stress preventie programma om overmatige stress in uw 
organisatie te reduceren. 

Stress Preventie Programma
In groepen van max. 20 personen starten we met kennissessies om 
uw personeel op een inspirerende en interactieve manier bewust te 
maken van de oorzaken en gevolgen van stress. Vanuit deze 
kennissessies halen we informatie die we in de opvolgende trainingen 
kunnen gebruiken om gericht te trainen. 

In kleinere groepen (max. 8 personen) trainen we medewerkers naar 
een verhoogde weerbaarheid tegen stress en laten we ook de 
positieve kanten (betere prestatie!) van stress zien. Uw personeel 
krijgt inzicht in (hun eigen) copinstijlen voor de omgang met stress. 
Tevens creëren we inzicht in persoonlijkheidskenmerken die risico op 
burn-out versterken en hoe hiermee om te gaan. De trainingen wor-
den afgesloten met concrete actiepunten om beter en effectiever te 
werken met voldoening en plezier.
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STRESS SCAN
Inzicht in 
stress in uw 
organisatie

KENNIS
SESSIE
Interactieve 
kennis-
making

GRIP OP 
WERKSTRESS
Training

VERANDERINGEN & 
OVERTUIGINGEN 

IN GEDRAG
Training

EFFECTIEVER 
WERKEN 

MET STRESS
Training

STRESS 
HANTERING 

IN DE 
PRAKTIJK

Training

STRESS 
MANAGEMENT 

Training

VOOR DE MODERNE 
MANAGER



1 op de 5 Nederlanders
ervaart regelmatig 
ernstige stress

“Ik vind het fantastisch om te zien hoe 
je door training mensen veel 
weerbaarder kunt maken tegen stress. 
Meer inzicht in zichzelf maar ook 
vroegtijdig stress herkennen bij collega’s 
spelen hierin een belangrijke rol.”

MIRRIAM GULJE

Senior burn-out specialist 
en stressmanagement trainer

De moderne manager
De moderne manager dient ook aandacht te 
hebben voor effectief stressmanagement en 
daarom is er een speciale training voor 
managers. Uit ervaring weten wij; een 
stressvolle manager betekent een stressvol 
team. Een manager die onduidelijk is over de 
doelen en inconsistent in zijn leiderschap, 
creëert meer stress dan een manager die roept 
dat er een stapel orders verwerkt moet wor-
den. Van hard werken krijg je geen burn-out, 
maar de moderne manager moet wel zijn 
leiderschapsstijl aanpassen. Kennis van het 
verschil tussen onderstroom en bovenstroom 
(zichtbaar) zijn hierin cruciaal.

Verankeren van gedrag
De manier van begeleiden en trainen van 
Instatera kenmerkt zich onder andere door 
fysieke oefeningen (psychomotorische 
therapie) en een actieve stijl, gedeeltelijk 
ook in de buitenlucht. Zo zorgen we dat de 
boodschap niet alleen helder overkomt maar 
ook verankerd wordt in gedrag. Alleen door 
aangepast gedrag creëer je duurzaam betere 
omgang met stress en zorgen we voor vitale 
werknemers met plezier in het werk. 
Een mooi gevolg hiervan is dat de 
verzuimkosten omlaag gaan. 
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Dont be busy, 
just be productive. 
 
“Ik vind het mooi om 
teams effectiever te laten 
werken en door beter 
stressmanagement 
ziekteverzuim structureel 
te verlagen”

Marc Jutte
Oprichter en mastercoach 



“Bij Instatera staan we voor een doelgerichte 
plan van aanpak. Ik ben samen met de 
andere specialisten intern opgeleid en we 
werken allemaal volgens de bewezen 
Instatera methodiek naar een helder eindpunt 
met tussentijdse rapportages 
over de voortgang.”

LISELOTTE BETIST

Burn-out specialist Instatera 



OVERZICHT TARIEVEN INSTATERA

INDIVIDUELE COACHING TRAJECTEN  
alle trajecten zijn excl. btw

5 sessies
11 sessies
16 sessies 

STRESS PREVENTIE PROGRAMMA 
 
Kennissessie (max. 20 personen)

Trainingen
Grip op werkstress  
Balans en kracht in je werk
Effectiever werken met stress 
Stresshantering in de praktijk
Stressmanagement voor de moderne manager

Duur van alle trainingen is 1 dagdeel. 
Max. 10 personen. 

STRESSMANAGEMENT TRAINING  
VOOR TOP EXECUTIVES 
Customized training max. 4 personen

Klantspecifieke programma’s.

€ 1000,-
€ 2200,-
€ 3200,-

€ 99,- p.p.

€ 250,- p.p.
€ 250,- p.p.
€ 250,- p.p.
€ 250,- p.p.
€ 495,- p.p.

v.a. € 10.000,- p.p.

Op aanvraag
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INSTATERA 

Specialisten in burn-out en stressmanagement
020-7371386 | info@instatera.org

Alkmaar | Haarlem | Amsterdam | Leiden | Den Haag | Rotterdam | Breda | Den Bosch  
Eindhoven | Utrecht | Amersfoort | Apeldoorn |  Nijmegen | Groningen | Zwolle


