
Wees stress de baas!

Werkgevers opgelet. 
Wat doe jij om stress 
bij werknemers tegen 
te gaan?

Het Werkstress 
Preventie Team rekent 
af met (werk)stress!

Enkele cijfers: *

3 miljoen werknemers geven aan behoefte te 
hebben aan maatregelen tegen werkstress.
36%36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim 
ontstaat door werkstress, dat zijn 7.555.000 
verzuimdagen. 38% heeft te maken met hoge 
taakeisen. 44% heeft weinig autonomie op het 
werk.

Weg ermee!

Het Werkstress Preventie Team bestaat uit vier 
specialisten die in 1,5 uur zorgen voor 
bewustwording van een betere balans tussen 
spanning & ontspanning. Energie en plezier 
staan hierbij voorop.

1/3

“Werkstress-gerelateerd 
ziekteverzuim kost 
werkgevers €1,8 miljard” *

* Bron: De kosten van ziekteverzuim voor werkgevers in Nederland (TNO 2014)



In actie tegen werkstress?
Samen met het Werkstress Preventie Team 

Liever een Vitaliteitsplan op maat?

Een gezond team heeft vitale medewerkers 
nodig. Vitale medewerkers dragen in hoge mate 
bij aan het succes van een organisatie.
Vitaliteit → veerkracht → beweging → ruimte.
VeerkrachtVeerkracht is het vermogen om met de 
dagelijkse problemen en uitdagingen van het 
leven om te gaan.

Ruimte staat voor ontwikkeling, creativiteit, rust, 
enthousiasme en (werk)plezier.
WatWat is er nodig in jouw team/organisatie? Een 
gerichte analyse geeft richting aan het 
vitaliteitsplan op maat. Vervolgens kunnen 
meerdere activiteiten per groep worden gestart. 
Meetbare resultaten in een gezonde 
(werk)omgeving heb je zelf in de hand!
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Werkstress
Preventie-pakket

De activiteiten:
- Workshop (h)erken je stress

- Werkplekanalyse

- Fysiotherapeutisch advies

- Office Battle, indoor mini-bootcamp

- Stoelmassage

Daarnaast bieden wij:

- Wat heb ik nodig? (workshop leefstijl & voeding)

- Adem geeft lucht (workshop ademhaling)

- Fysiotherapeutische werkplekbegeleiding

- Burn-out en re-integratie begeleiding

- Mindfulness

- Mind & body walk- Mind & body walk

- Bootcamp

- Hardloopclinics / trailrunning 

- Yoga

- Actieve & ontspannende TeamUitjes

Prijzen op aanvraag

Actieprijs

€495,-

“Vitale mensen voelen 
zich energiek, zijn 
minder vaak ziek, zijn 
zelfredzaam en kunnen 
zich goed aanpassen 
aan verstoringen!”



Wij zijn het Werkstress Preventie Team

“Energie, plezier en
ontspanning staan 
voorop”

Het Werkstress Preventie Team: Caroline, Carmen, Gerda en Marjan 

KloetCoaching.nl
Brengt mensen in beweging

Jacobs
 leefstijlcoaching
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Wij begeleiden jouw organisatie op weg naar duurzame inzetbaarheid!

Blijf op de hoogte

Onze gezamenlijke passie is Gezondheid & Bewegen. Dit geldt ook 
voor de diverse partners waar wij mee samenwerken. Check 
regelmatig onze online kanalen voor nieuwe aanbiedingen.

http://www.jacobsleefstijlcoaching.nl
http://www.kloetcoaching.nl
http://www.mvgsport.nl
http://www.actiefengezondfysio.nl
mailto:gerda@kloetcoaching.nl
mailto:marjan@mvgsport.nl
mailto:carmen@actiefengezondfysio.nl
mailto:gerda@kloetcoaching.nl
tel:0628441966
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