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We starten met de bedrijfsscan om inzicht te 
krijgen in stress in uw organisatie. Na de intake 
kunnen we bepalen welke stressoren uw organisatie 
heeft. Tevens inventariseren we de  risico’s van het 
profiel van uw personeel. Zo bepalen we waar de 
nadruk in de trainingen ligt.

Bedrijfsscan | intake
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Inhoud
- Wat gebeurt er in je lijf?
- Op welke klachten moet ik alert zijn?
- Oorzaak van stress
- Herstel
- Terug in je kracht in 5 stappen

De medewerker leert:
Na afloop van de kennissessie weten uw 
medewerkers het verschil tussen gezonde en 
ongezonde stress. Zij zijn in staat om stress-
sigenalen te herkennen, hebben inzicht in de 
belangrijkste oorzaken zijn van stress en weten 
ook wat zij er zelf aan kunnen doen om schadelijke 
stress te voorkomen. Na de kennissessie is stress 
bespreekbaar geworden.

Aantal personen:   max. 20
Duur kennissessie:  2 uur
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Inhoud
- Grip op werkstress
- Gezonde en ongezonde stress
- Wat gebeurt er in je lichaam?
- Op welke klachten moet ik alert zijn?
- Wat zijn de risico’s? (op lange termijn)
- Oorzaken
- Wat kan ik NU al doen?
- Herstel van stress in 5 stappen

De medewerker leert:
In deze module gaan we dieper in op het verschil 
tussen gezonde en ongezonde stress en de effecten 
op het lichaam. Medewerkers leren stresssignalen 
bij zichzelf en anderen te herkennen en zijn zich 
bewust van de korte en lange termijn risico’s. Ze 
zijn zich bewust van de belangrijkste oorzaken van 
stress en leren hoe zij op korte termijn stress beter 
kunnen hanteren en hoe zij duurzaam inzetbaar en 
gezond kunnen blijven.

Aantal personen:   max. 10
Duur kennissessie:  4 uur
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Inhoud
- Grenzen bewaken
- Persoonlijke eigenschappen
- Copingstijlen identificeren
- Beweging en buitenlucht voor stresspreventie
- Intrinsieke motivatie

De medewerker leert:
In deze module gaan we dieper in op het effect van 
persoonlijke eigenschappen en overtuigingen op 
gedrag en stress. We leren de medewerker op een 
gezonde en assertieve manier zijn grenzen te leren 
voelen en bewaken. En we maken een start met het 
veranderen van ineffectief gedrag, zodat 
medewerkers ook op lange termijn duurzaam 
inzetbaar en gezond blijven.

Aantal personen:   max. 10
Duur kennissessie:  4 uur
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Inhoud
- Een gezonde balans
- Fysiologie van bewegen en ontspanning
- Autonomie en authenticiteit
- Energiegevers en energienemers
- Intrinsieke motivatie
- Meer overzicht en beter plannen
- Overtuigingen en gedrag

De medewerker leert:
In deze module leren we uw medewerkers wat een 
gezonde balans is en waarom dit zo belangrijk is. 
Verder laten we zien hoe zij structureel een gezond 
energieniveau kunnen realiseren en wat het belang 
hierin is van autonomie, authenticiteit en 
energiegevers en -vreters. Ook kijken we praktisch 
naar effectief werken door het maken van de juiste 
keuzes.

Aantal personen:   max. 10
Duur kennissessie:  4 uur
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Inhoud
- Intrinsieke motivatie
- Welke keuzes ga je maken
- Inspanning versus ontspanning op het werk
- Effectiever werken
- Persoonlijk plan van aanpak
- Wat en hoe ga jij het anders doen?

De medewerker leert:
In deze module ontdekt de medewerker waar zijn 
intrinsieke motivatie ligt en hoe belangrijk deze is. 
Verder leren we de medewerker praktisch en 
beter met stress te leren omgaan en maken we tot 
slot een persoonlijk aktieplan om te komen tot een 
structureel gezonde balans en duurzame 
inzetbaarheid.

Aantal personen:   max. 10
Duur kennissessie:  4 uur
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Inhoud
- Organisatie als systeem
- Onderstroom en bovenstroom in de organisatie
- De impact van leiderschapsstijl
- Wat kan ik als manager en organisatie doen
- Concreet plan van aanpak

De medewerker leert:
Deze module geeft de manager de tools om op een 
effectieve manier stress in de organisatie en het 
team terug te dringen door de inzet van de 
juiste leiderschapsstijl, het elimineren van 
belangrijke stressoren, het herkennen van 
stresssignalen en stress echt bespreekbaar te 
maken en de juiste interventie in te zetten.

Aantal personen:   max. 10
Duur kennissessie:  4 uur
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Resultaat

Lager ziekteverzuim Verhoging 
weerbaarheid stress

Vitaler personeel

Het programma ‘In 6 stappen naar lager 
ziekteverzuim’ is opgezet vanuit de praktijk. Na 
ervaringen uit duizenden coachingsessies is een 
vertaalslag gemaakt naar praktijkgerichte trainingen die 
als doel hebben tot een lager ziekteverzuim te komen. 
Het resulaat is dat werknemers een betere balans vinden 
in inspanning en ontspanning en hierdoor ook hun werk 
beter kunnen doen. Alleen vitale werknemers kunnen 
efficient en effectief werken en de organisatie naar een 

hoger plan brengen. We zullen de omgevingsfactoren en 
de stress in onze maatschappij en het bedrijf niet altijd 
kunnen beinvloeden maar we kunnen medewerkers wel 
weerbaarder maken tegen stress. De juiste training voor 
managers is hiering cruciaal. 

We zien er naar uit ook bij u een intake te doen en 
bekijken hoe we uitval door stress kunnen verminderen of 
voorkomen. 



- Bewezen methodiek ontwikkeld vanuit specialisme
- Leuker en leerzamer door interactieve aanpak
- Betere verankering van gedragsverandering door      
  Psychomotorische componenten
- Doelgerichte aanpak met concrete acties!

Kenmerken aanpak

Klik hier om meer informatie aan te vragen:
info@instatera.org

mailto:info%40instatera.org?subject=Stress%20preventie%20programma%20informatie%20aanvragen

	Maakt een afspraak 2: 


