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Mentale ondersteuning gedurende de Coronacrisis 

 

Algemeen: 
Door de uitbraak van het Corona virus is er veel extra stress, onzekerheid en 
angst ontstaan. Daarnaast moeten medewerkers op een heel andere manier 
(thuis) gaan werken. Vooral bij thuiswerk is de vaak continue aanwezigheid 
van kinderen en partner een stressverhogende situatie.  
 
Wij ondersteunen uw medewerkers met een professioneel team van: 
coaches, een psycholoog en bedrijfsarts om deze mentaal te ondersteunen en 
hun mentale weerbaarheid en sociale binding te versterken.  
 
De medewerker wordt mentaal effectief en praktisch ondersteund om goed 
inzetbaar te blijven. De leidinggevenden worden ontlast. 
 
Psycholoog: 
Op het moment dat er psychische klachten (als angst, onzekerheid 
overspannenheid, somberheid) ontstaan kan onze psycholoog mentale 
ondersteuning bieden.      
 
Er wordt gebruik gemaakt van effectief bewezen behandelmethoden, zoals 
cognitieve gedragstherapie, mentale vaardigheidstraining en EMDR. Gericht op 
verlichting van klachten enerzijds en bevordering van functioneren en 
prestaties in uiteenlopende situaties anderzijds.   
 
Bedrijfsarts: 
Voor medewerkers, die al een medische aandoening hebben of behoefte 
hebben om een bedrijfsarts te spreken (preventief dus ook) ofwel geen 
bekende medische aandoening hebben, maar wel met medische vragen of 
onzekerheden zitten, veroorzaakt of versterkt door de huidige crisis, 
is onze bedrijfsarts beschikbaar voor in elk geval een eerste consult. 
 
Coaching: 
Onze toegevoegde waarde zit in coaching m.b.t. persoonlijk en sociaal 
functioneren; in onze beleving ligt omgaan met emoties voor een groot deel 
hieraan ten grondslag. 
 
Wij kunnen coachen op timemanagement, maar vooral omgaan met angst en 
onzekerheid (ook vanuit eigen ervaring op meerdere vlakken) en persoonlijke 
effectiviteit. Onze stijl is inleven, luisteren, relativeren (vaak ook met humor) 
en d.m.v. kritische vragen en/of maatwerkadviezen iemand op de rit krijgen. 
De kracht zit in “geen belang hebben” anders dan iemand te ondersteunen. 
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  Werkwijze Psycholoog: 

• Uw levert contactgegevens van de werknemer(ster) aan. 
• Uw werknemers(ster) wordt gebeld om een telefonische afspraak vast 

te leggen. 
• Tijdens de 1e afspraak van 30 minuten worden de psychische klachten 

besproken. (angst, onzekerheid, overspannenheid, somberheid) 
• Indien gewenst wordt vervolgens een kort behandeltraject voorgesteld 

aan de werkgever op basis van maatwerk. 
• Behandeltraject kan variëren van 3 tot 8 sessies van 45 minuten. 
• Hiervoor dient de werknemer toestemming te geven voor het opstellen 

van een rapportage en behandeltraject. 
 
  Werkwijze Bedrijfsarts: 

• Uw levert contactgegevens van de werknemer(ster) aan. 
• Uw werknemers(ster) wordt gebeld om een telefonische afspraak vast 

te leggen. 
• Tijdens de afspraak van 30 minuten worden de angstklachten 

besproken en geeft de bedrijfsarts advies. 
 
Werkwijze coaching: 

• Uw levert contactgegevens van de werknemer(ster) aan. 
• Uw werknemers(ster) wordt gebeld om een telefonische afspraak vast 

te leggen. 
• Tijdens de 1e afspraak van 30 minuten wordt de persoonlijke situatie in 

kaart gebracht.(zorgen, belemmeringen) 
• Tijdens de 2e afspraak (60 minuten)wordt gecoacht op verlaging van de 

stress en worden handvatten gegeven om beter met de situatie om te 
kunnen gaan 

• Na 1 week volgt een follow up van 30 minuten (3e) gesprek 
• Er wordt geen verslag gemaakt van de gesprekken.      

 
  Aanmelding: 

• Aanmelding gaat eenvoudig met het verkorte aanmeldingsformulier 
waarin alleen naam en telefoonnummer van uw werknemer(ster) wordt 
gevraagd en het gevraagde specialisme wordt aangevinkt. 

• Na ontvangst van het formulier wordt direct contact opgenomen met de 
werknemer(ster) om een belafspraak in te plannen.  

• U kunt de tarieven en het formulier opvragen bij:  
Mail : info@pappenheim.nu 
Website  : http://www.pappenheim.nu 
Tel : 072 – 79 20 009 
 

http://www.pappenheim.nu/

