
STRESS OP HET WERK IS BEROEPSZIEKTE NR. 1

ONTWIKKELING - Een op de vijf medewerkers 
kampt met stress. 50% van het verzuim onder 
jongeren is stress gerelateerd en de geschatte 
kosten voor onze economie bedragen 1,8 miljard 
per jaar. De gemiddelde verzuim duur bij burn-out 
is 242 dagen en het totale verzuim door stress 
bedroeg 7.550.000 werkdagen (Bron: onder
zoek TNO i.s.m. Rijksoverheid). Daarmee is stress 
inmiddels beroepsziekte nummer 1.
 
MAATSCHAPPIJ - Medewerkers worden geconfron-
teerd met een maatschappij die steeds hogere 
eisen aan hen stelt. Technologische, maatschap-
pelijke, sociale en psychologische ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat mensen op steeds jongere 
leeftijd te maken krijgen met ernstige stress 
gerelateerde klachten. Deze ontwikkelingen zijn 
niet te stoppen. Instatera maakt mensen 
weerbaarder tegen stress en ondersteunt 
organisaties met deze problematiek. Instatera 
zorgt voor verandering van overtuigingen, 
coping- en levensstijl en realiseert effectief gedrag 
bij zowel individu als management en directie. 

“We zijn trots op een succespercentage 
van 97% en klanttevredenheid van 9,1” 

OPRICHTING - De twee oprichters van Instatera 
combineren een achtergrond in het bedrijfsleven 
met de ambitie om professionele en resultaat-
gerichte oplossingen te bieden op het gebied van 
stress gerelateerd verzuim. Een passie voor het 
vak en de ervaring dat er geen goede gespecial-
iseerde behandeling en begeleiding voor handen 
was motiveerde hen om Instatera op te 
richten. Zij zagen dat het aanbod vooral bestond 
uit zelfstandige coaches en psychologen zonder 
landelijke dekking, specialisatie of onderbouwde 
methodiek. Een gespecialiseerde, professionele en 
resultaatgerichte oplossing ontbrak. 
 
WERKWIJZE - De methodiek van Instatera is 
gebaseerd op een combinatie van wetenschap-
pelijk bewezen componenten 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 inspanningsfysioloog, 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 stress gerelateerd verzuim. www.instatera.org | info@instatera.org | Spaces Herengracht 124-128 | 1015 BT Amsterdam

INSTATERA SPECIALISTEN

MEDIA EN ACTIVATIES

De burn-out specialisten van Instatera zijn niet alleen HBO+ opgeleid en 
gespecialiseerd in begeleiding bij stress/burn-out klachten maar hebben ook het 
opleidings- programma van Instatera succesvol afgerond. De methodiek kenmerkt 
zich door een directieve aanpak, met name in de eerste fase van herstel, en een 
helder plan van aanpak met concrete doelstellingen. De combinatie van in de natuur 
zijn, bewegen en het gebruik van fysieke oefeningen met cognitieve elementen is 
bewezen succesvol. Specialisten dus in plaats van generalisten. Met een succes 
percentage van 97% en een klanttevredenheid van 9,1 hebben we inmiddels al veel 
personeel weer sneller dan gemiddeld aan het werk gekregen. 

Instatera ontwikkelt ook diverse 
initiatieven om bewustwording te 
realiseren en kennis te delen omtrent 
stress, overbelasting en burn-out. 

Het platform www.burnout.expert is 
samen met de nieuwsbrieven opgezet 
om gedegen informatie te verschaffen. 
De stresstest geeft mensen en/of 
organisaties een indicatie van stress 
door een combinatie van vragen en 
een ademhalingsoefening. 

Via Linked-in en white papers worden 
HR managers inhoudelijk op de hoogte 
gehouden van ontwikkelingen op dit 
vakgebied. Activatiecampagnes zoals de 
“Instatera stressfles” helpen om stress 
te voorkomen door bewustwording.



STRESSMANAGEMENT IN ORGANISATIES

DOEL

36% van het 
ziekteverzuim 
ontstaat door 

werkstress 
Dat zijn 7.555.000

verzuimdagen 
per jaar

KOSTEN - All-inclusive week op externe locatie met gespecialiseerde 1 op 1 
begeleiding voor stressmanagement, inspirerende kennissessies, en diep-
gaande coachingsgesprekken en uitmuntende voeding op exclusive locatie.

Gedragsverandering om weerbaar te worden 
tegen de negatieve gevolgen van stress.
Effectiever en duurzaam inzetbaar personeel.
Lagere verzuimkosten.
Leer in 5 dagen beter voor jezelf en je team te 
zorgen en de productiviteit te verhogen. 
Meer energie, meer productiviteit en minder 
risico op burnout.

Werkstress 
gerelateerd 

ziekteverzuim 
kost werkgevers 

jaarlijks

€ 1,8 miljard
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Stress, Wat is het?
Wat doet het?
Hoe herkennen
& managen?

ontspanning,
rust, voeding, yoga,

meditatie & 
beweging

  

 
Effectiever werken 
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time management -
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Bewustwording
Balans verbeteren

Verbetering
Management-
vaardigheden

Lichaam, geest, 
balans & focus

Effectiever werken
Beter overzicht
Beter plannen

Completere & moderne 
manager

Voortgang meten en 
preventief ingrijpen 

indien nodig

INHOUD

DOEL

PROGRAMMA

Bron: 
Onderzoek TNO 

ism rijksoverheid

€5000,-
p.p.

all-in per week

TRAINING - BETER WERKEN MET STRESS

*4 dagdelen onder begeleiding van 1 of 2 gespecialiseerde coaches. 
Kosten: € 1175,- per dagdeel
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Stress redt ons leven, stress maakt ons scherper, stress helpt ons om op dat juiste moment goed te 
presteren. We kunnen niet (over)leven zonder stress.

Teveel stress en chronische stress zonder ontspanning zorgt echter voor problemen. 

Een interactieve training met veel aandacht voor fysieke oefeningen. Door inzicht in persoonlijke 
eigenschappen en coping stijlen wordt gedrag geanalyseerd en waar nodig worden belemmerende 
overtuigingen omgezet naar stimulerende overtuigingen. Tevens laten de coaches medewerkers ervaren 
waar valkuilen liggen en ontwikkelen de medewerkers concrete handvatten om beter met stress om te 
gaan en duurzaam beter en prettiger te werken met bijbehorend effectief gedrag. 

Gezonde en ongezonde stress
Wat gebeurt er in je lichaam
Op welke klachten moet ik alert zijn
Wat zijn de risico’s (ook op lange termijn)
Welke impact heeft stress op kwaliteit en kwantiteit  
van het werk
Wat kan ik NU al doen (quick wins)
Herstel van stress in 5 stappen

Grenzen bewaken
Persoonlijke eigenschappen (h)erkennen
Coping stijlen identificeren bij jezelf en collega’s
Beweging en buitenlucht voor stresspreventie

Een gezonde balans
Stress en betere prestaties
Meer focus en concentratie
Meer creativiteit
Meer overzicht en beter plannen

 

Realistisch plannen en time management
Nee leren zeggen en de juiste keuzes maken
Inspanning versus ontspanning op het werk
Minder uren en toch effectiever werken

Persoonlijk plan van aanpak om stress te hanter-
en en een structureel goede balans te vinden en 
te behouden. Wat en hoe ga jij het anders doen?

Dont’t be busy, 
just be 

productive

DAGDEEL 1 - Wat is stress? DAGDEEL 2 - Balans en kracht in je werk
Buiten sessie

DAGDEEL 3 - Effectiever werken

DAGDEEL 4 -  Stresshantering in de praktijk 

ONDERZOEK & ANALYSE STRESS

RESULTAAT

De gezamelijke resultaten van de werknemers geven een gewogen uitkomst van de mate van stress-
beleving in het bedrijf en de daarbij behorende risico’s. Bedrijven kunnen deze stresstest unaniem 
laten uitvoeren. Een overzichtelijke rapportage is het eindresultaat en geeft 
aanbevelingen ten aanzien van beter stressmanagement. 

 
Door het inzicht en de aanbevelingen kan vroegtijdig actie ondernomen 
worden om bewustwording te creëren en preventieve maatregelen te 
nemen. Onderzoek wijst uit dat iedere euro die besteedt wordt 
aan preventie ongeveer 4 euro oplevert. (Bron. NRC 08/07/2017)
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DOEL 

Stress in helaas inmiddels beroepsziekte nummer 1 
en zowel individuen als organisatie zijn zich niet altijd 
bewust van de risico’s en de mate van stress beleving. 
Een eenvoudige maar zeer effectieve methode om hier 
inzicht in te krijgen is een stress-test die zowel 
cognitieve inzichten geeft als een indicator is van de 
mate van stress. De test geeft een duidelijke indicatie, 
maar is daarmee nog geen conclusie. 

PER 
GEBRUIKER 

€ 2.50,- 
excl. BTW

20% van 
langdurig 

verzuim wordt 
veroorzaakt 
door stress 

Arboned

Kosten 
werkgever 
verzuim 

door stress

€ 1,8 miljard

STRESS BELEVING IN 
ORGANISATIES

Overzichtelijke rapportage die de mate van stress-
beleving weergeeft in uw organisatie.

INHOUD 

   Een vragenlijst met 17 inhoudelijke vragen      
   over (mogelijke) klachten
   Een ademhalingsoefening 

ACHTERGROND

De ademhaling is zowel een oorzaak als een 
indicatie voor stressklachten. Met het koppelen van 
een ademhalingsoefening aan inhoudelijke vragen 
verkrijgen we een evenwichtig inzicht in de mate van 
stress.

PER BEDRIJF 
INCLUSIEF

RAPPORTAGE

€ 795,- 
excl. BTW

GESPECIALISEERDE BEGELEIDING

WAAROM INSTATERA?

KOSTEN

Voor werkgevers geldt dat het investeren in een (preventief) traject financieel aantrekkelijker is dan 
kosten van verzuim. Dit geldt ook voor (curatieve) trajecten waarbij werknemers sneller terug zijn op de 
werkvloer en de risico’s van herhaling geminimaliseerd zijn. Wij delen graag ervaringscijfers en marktge-
gevens met werkgevers over hoe wij werknemers weer sneller hersteld krijgen. Werkgevers zijn meer en 
meer bereid om kosten te vergoeden is onze ervaring. Ook zij willen werknemers weer sneller hersteld 
hebben. Indien gewenst kunnen wij hierin bemiddelen en nemen we dit uit handen. 

52% werkverzuim 
onder jongeren

 komt door stress.
Arboned
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Methodiek is bewezen succesvol
Coaches die spreken uit ervaring met achtergrond 
in bedrijfsleven
Mix tussen buiten zijn, bewegen en gespeciali-
seerde begeleiding werkt gewoon goed
Landelijk netwerk dus altijd bij jou in de buurt
Geen wachttijden dus direct aan de slag

Onze aanpak - het 5 stappen model:

Instatera verzorgt zowel preventieve als curatieve begeleidingstrajecten bij burn-
out en stress klachten. Na een intake bepalen we samen hoeveel sessies nodig 
zijn en maken we een concreet plan van aanpak met heldere doelstellingen. 
Preventieve trajecten van 5 sessie, danwel curatieve trajecten van 10 of 15 
sessies om je weer helemaal terug in je kracht te krijgen. 

Gratis telefonische intake
Helder plan van aanpak met concrete 
doelstellingen
Regelmatige voortgangsrapportages
Coaches zijn specialisten
Doelgerichte coaching

PREVENTIEF 

€ 1000,- 
excl. BTW

HERSTEL 
TRAJECT KORT 

€ 2200,- 
excl. BTW

HERSTEL 
TRAJECT 

€ 3200,- 
excl. BTW

INSTATERA KENNIS SESSIE

Doel 

Stress is inmiddels helaas beroepsziekte nummer 1. 
Deze korte introductie heeft 4 doelen:

Voorkomen is beter dan genezen.

Inhoud

Interactieve en inspirerende sessie met uitleg, 
fysieke oefeningen en concrete handvatten.

Instatera en Keurmerk Gezond Bedrijf zijn partners op het gebied van 
verzuim reductie bij bedrijven en hebben als ambitie Nederland gezonder en 
fitter te krijgen. Instatera geeft informatie, trainingen en workshops op het 
gebied van stress(preventie), overbelasting en burn-out. Een landelijk netwerk van 
gespecialiseerde coaches werkt ook curatief en cijfers wijzen uit dat deze methodiek 
werknemers substantieel sneller dan het gemiddelde (bron: Arboned) weer aan het werk 
krijgt in geval van overbelasting/burn-out. Deze kennis uit de praktijk wordt ook continu 
weer omgezet in preventieve trainingen. Samen met Stichting Gezondheid en Keurmerk 
Gezond Bedrijf blijven wij streven naar een gezondere samenleving en een 
gezonder werkklimaat met effectieve en tevreden werknemers. 

Kosten

Interactieve presentatie met concrete handvatten.Op locatie in Nederland. 
Instatera is een landelijk opererende organisatie, met een bewezen eigen 
methodiek voor de behandeling van overbelasting en burn-out. 

Sessie 
2 uur 
€795

52% werkverzuim 
onder jongeren

 komt door stress.

Arboned
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Wat is stress?
Wat gebeurt er in je lijf?
Op welke klachten moet ik alert zijn?
Oorzaak van stress
Herstel
Terug in je kracht in 5 stappen

Beter begrijpen wat stress is
Bewustwording wat stress met je doet 
Stress bespreekbaar maken op het werk
Inzicht in je eigen situatie en herkenning bij collega’s

Stresstest voor personeel inclusief een 
management rapportage.
Hebben wij een probleem met stress in onze 
organisatie?
 
Kennissessie met inzicht in stress.
Wat is stress, gezonde en ongezonde stress?
De impact van stress op je lichaam en hoe 
serieuze stress te (h)erkennen is.
Hoe manage je jezelf en je team beter?

In kleinere teams een 4 x 4 uur training die 
inzicht en handvatten geeft. Minder stress en toch 
je targets halen? Afgesloten met concreet actie- 
en veranderplan.

“5 days stress management challenge” voor top 
executives. Strategisch inzicht in stressmanage-
ment voor de moderne manager.

Interactieve management training voor preventie 
burn-out in 3 dagen.

Gespecialiseerde sessies volgens wetenschappelijk 
bewezen succesvolle methodiek. 
Combinatie van beweging, buitenlocatie, fysieke 
oefeningen en gespecialiseerde coaching.

5 individuele gespecialiseerde begeleidingssessies 
met een specialist om erger te voorkomen.

11 of 16 individuele sessies met concreet plan van 
aanpak en heldere doelstellingen voor herstel van 
overbelasting. 

Gespecialiseerde begeleiding in buitenlucht.

Bewegen als wezenlijk onderdeel van methodiek en herstel.

Fysieke oefeningen gecombineerd met cognitieve elementen.

Gespecialiseerde stress/burn-out begeleiding.

Regie en communicatie met bedrijfsarts, HR, en eventuele andere behandelaars.

Landelijke dekking met uniforme aanpak.

Starten binnen een week na aanmelding.

WAT WE DOEN

ONDERZOEK EN 
BEWUSTWORDING

LEREN EN TRAINEN

PREVENTIE EN HERSTEL

DE KRACHT VAN ONZE METHODIEK

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

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

Methodiek is ten opzichte van algemene behandelmethoden specifiek gericht op burn-out
en overbelasting.

Een combinatie van preventieve en curatieve oplossingen.

Resultaatgericht plan van aanpak, met 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.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat verbetering van 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.

METHODIEK

ONDERBOUWING

ONZE AANPAK
Het 5 stappen model:


