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Stressmanagement 

Stress management coaching is voor degenen die 

stresssignalen eerder willen herkennen en beter willen leren 

omgaan met hoge werkdruk en veranderingen op het werk. 

Preventief stress management kan voorkomen dat een 

medewerker voor langere tijd door ziekte uitvalt.  

 

Wilt u meer weten over deze training? +31 (0)541 - 663 029 of info@jahetwerkt.nl 

 

Aanleidingen 
• U voelt zich moe. Het gaat bijna de verkeerde kant op. U wilt weer fit zijn; 

• U bent uitgevallen. U kunt niet meer. U wilt uw energie weer opbouwen; 

• U wilt dingen anders gaan doen. Wie kan u helpen, dat ook echt voor elkaar te krijgen?; 

• U bent op de weg terug. Hoe kunt u weer aan het werk gaan? 

 

Werkwijze 
• Het is een intensieve wekelijkse coaching waarbij de gecoachte samen met de coach 

meerdere aspecten van de opkomende burn-out tegen het licht gaat houden; 

• Er wordt gewerkt aan het krijgen van een interne en externe balans om van daaruit de 

ontwikkeling die nodig is om de symptomen van burn-out te herkennen en te voorkomen; 

• Bij een aanwezige burn-out kan de coach het proces helpen te verkorten en bij terugkeer 

vanuit een burn-out helpt de coach met re-integratie en terugkeer naar de werkplek; 

• Onze coaches leren de kandidaten om zelfstandig hun vraagstuk te doorzien en naar een 

oplossing te zoeken voor nu en later, de kandidaat maakt zijn eigen handboek als 

naslagwerk voor eventuele uitdaging later in zijn carrière. 
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Specificaties 
Coaching mogelijkheden 

• 1op1 coaching waarbij de tijdsduur zichtbaar is na het intakegesprek 

• Via een online programma ( optioneel met online coach) 

• Blended variant inclusief jobcoaching. 

 


