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In veel bedrijven neemt de werkdruk toe. Het dagelijkse 
werk en de neventaken vragen tijd en energie – en de
ontwikkelingen rondom zelfsturing, flexibele inzet en 
(financiële) reorganisatie maken het werk steeds com-
plexer. De combinatie van grote inspanning, tijdsdruk 
en onvoldoende herstel creëert een grotere kwets-
baarheid voor psychische klachten. In deze training 
helpen we je bij het aanpakken van stress en het 
creëren van een optimale mentale gezondheid.
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Martijn
Cleanroom-medewerker

“Zeer aan te bevelen, ik ben me 
bewust van mijn gezondheid en 
let nu goed op mezelf in plaats 

van op alle anderen.
De trainer legde de vinger

precies op de zere plek, dat 
heeft mij enorm geholpen.”

Mentaal fit op het werk
driedaagse training
In deze training leer je hoe je regie 
kunt nemen over je mentale gezond-
heid binnen de dynamische omge-
ving waarin je werkzaam bent.
We gebruiken met name praktische 
en ervaringsgerichte opdrachten.
Je verandert daarmee niet alleen je 
gedachten, maar leert ook voelen 
wat er in je lichaam gebeurt.
Met behulp van de werkmap ga je 
ook thuis en op het werk aan de slag 
met alle informatie en met jouw per-
soonlijke actieplan.
Naast de 3 groepsbijeenkomsten 
word je uitgenodigd voor een per-
soonlijk consult waarin we nog wat 
specifieker ingaan op dat wat

Herstellen
na inspanning

Naast alle taken op het werk, is 
er thuis ook vaak van alles wat moet. 
Vanuit loyaliteit en verantwoordelijk-

heidsgevoel zijn veel mensen continu in 
actie en wordt er onvoldoende aandacht 
besteed aan herstel. Voor een gezonde 
mentale conditie is het echter van groot 
belang dat je voldoende tijd neemt om 

te herstellen van je inspanningen. 
Vooral wanneer je daar eigen-

lijk geen tijd voor hebt.

er bij jou speelt en wat je nodig hebt 
om mentaal gezond te blijven.
We werken onder andere aan:

stress-signalen herkennen
ontspanningstechnieken toepassen
grenzen stellen

Stress op het werk is
beroepsziekte nummer 1.

Meer dan een miljoen men-
sen loopt jaarlijks het risico 
op een burn-out en andere 

werkgerelateerde psychische 
aandoeningen.
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