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Wat we doen - Wetenschappelijk is bewezen dat natuur, buitenlucht en beweging grote invloed 
hebben op het verminderen van stress. Daarom coachen wij altijd in de buitenlucht en activeren en 
begeleiden we medewerkers door o.a. wandelen, joggen of hardlopen. We ondersteunen onze coach-
ing met fysieke oefeningen, waarin werknemers hun grenzen leren voelen en bewaken. We leren ze te 
ervaren waar hun valkuilen zitten en wat hun (ineffectieve) manier is van omgaan met stress en proble-
men. Dat buigen we om naar inzicht in kernkwaliteiten, energiegevers en een effectieve copingstijl, zodat 
medewerkers vanuit kracht de juiste keuzes kunnen maken die zorgen voor een gezonde langdurige 
balans. We werken graag langdurig met u samen, zodat we op elkaar ingespeeld raken en samen de 
verzuimduur voor uw klanten kunnen verkorten. Medewerkers worden duurzaam inzetbaar en functioner-
en beter dan voorheen. Wij geloven namelijk dat de oplossing voor stress ligt in anders werken en niet 
per definitie minder werken!

KOSTEN

Door het versneld en verantwoord 
activeren en begeleiden van mede-
werkers, verkorten we de verzuimduur 
en besparen wij uw klant gemiddeld 2 
à 3 maanden ziektekosten. Bovendien 
beperken we het risico van terugval. 
Uw klant bespaart kosten en de 
werknemer is eerder gezond en 
effectiever dan voorheen!  

52% werkverzuim 
onder jongeren

 komt door stress.

Instatera is partner van Keurmerk Gezond Bedrijf.
Instatera werkt samen met Stichting Gezondheid.
Alle coaches zijn minimaal HBO+ opgeleid, hebben 
meerdere jaren relevante ervaring en volgen 4 x per 
jaar intervisie-bijeenkomsten bij Instatera. 
Instatera werkt volgens een eigen ontwikkelde methodiek 
die bewezen succesvol is (2 maanden snellere re-integratie 
dan landelijk gemiddeld).
Instatera werkt met een team van specialisten (psychiater, 
huisarts, fysiotherapeut, bewegingsdeskundige en diëtist) 
ter ondersteuning van onze coaches.
Instatera werkt volgens de richtlijnen van de NOBCO.
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Kortere verzuimduur (2mnd).
Besparing klanten door snellere re-integratie. 
Landelijke dekking met uniforme aanpak.
Geen wachtlijsten. Binnen 1 week starten.
Zelf regie en inzicht in het proces.
Heldere voortgangsrapportage voor u en uw klant.
Tussentijds overleg met begeleiders over voortgang.

Onze aanpak
het 5 stappen model:

VERANTWOORDING


