HSP coaching

re-integratie
begeleiding bij spoor 1
Aanleiding
Bij re-integratie in spoor 1 keer je na een periode van uitval weer terug in je werk. Dat kan
best lastig zijn. Hoe bouw je geleidelijk je belastbaarheid op? En als je uitval gerelateerd was
aan je werk, wat moet er dan veranderen zodat het niet nog een keer gebeurt?
Ben je hoogsensitief en spelen dit soort vragen, dan ben je bij HSP coaching van harte
welkom voor professionele begeleiding.
“Het traject heeft mij geholpen om inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van
overprikkeling en hoe daarmee op een praktische manier om te gaan.”

Inhoud
Hoogsensitieve mensen ervaren vaak dat de omgeving veel invloed heeft. Je verliest grip,
drijft van jezelf af, loopt achter de feiten aan. Dat is heel vermoeiend.
De begeleiding is erop gericht om vanuit een sterkere verbinding met jezelf het werk op te
bouwen. Dat betekent vaak dat je op een andere wijze met jezelf, het werk en je collega’s
leert omgaan. Wil je beter leren begrenzen? Of meer rekening houden met jezelf op het
werk? Onderzoeken welke werkfactoren goed of juist minder goed bij je passen?
Het kan allemaal, de begeleiding is maatwerk. Je richt je op de zaken die voor jou van
belang zijn. Om daarmee je energie en belastbaarheid te vergroten.
“Ik ga bewuster met mijn energie om. Sta meer ‘van binnen naar buiten’ in mijn werk.”

Werkwijze
De bedrijfsarts bespreekt met jou het “uren opbouwen”. Maar wíj gaan aan de slag met
“energie opbouwen”. Dat doe je met de handvatten en de opdrachten waarmee oefent en
onderzoekt hoe het beter kan met jouw energie in relatie tot je werk. We gebruiken situaties
die zich tijdens de re-integratie voordoen. Door te experimenteren en samen te analyseren
ontwikkel je waardevolle ervaringen en inzichten.
Contactmomenten zijn vaker en duren korter dan bij een regulier coachingtraject. De sessies
sluiten aan bij sensitiviteit, beperkte draagkracht en herstelbehoefte. Ook door bijvoorbeeld
in de natuur te wandelen en/of creatieve werkvormen in te zetten. Zo ontdek je jouw eigen
gebruiksaanwijzing om terug te komen in werk.
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Resultaat
Je leert je eigen invloed en mogelijkheden beter kennen en gebruiken. Je ervaart meer grip
en vertrouwen. Je functioneert meer vanuit je eigen, sensitieve, krachtige binnenwereld.
Zo draagt de begeleiding bij aan succesvol en duurzaam re-integreren in werk.
"Ik kan beter mijn grenzen bepalen en die aangeven. Ik kan beter afstand houden tot dingen
die niet bij mij horen. Ik bepaal nu mijn eigen keuzes en gedraag mij ernaar.”

Trajectinformatie
Begeleiding bij re-integratie “eerste spoor” bestaat uit blokken van zes weken. Hoeveel
blokken worden ingezet hangt af van de fase waarin je bent en wat je nodig hebt.
Een blok van zes weken ziet er zo uit:
• week 1 & 4: een sessie van 1 uur (buiten wandelen of op binnenlocatie)
• week 2 & 5: een sessie van 45 minuten op afstand (telefonisch/Skype/Zoom e.d.)
• week 3 & 6: een sessie van 20 minuten op afstand (telefonisch/Skype/Zoom e.d.)
De buitenlocatie is in de natuur, in overleg ergens in west of centraal Nederland.
De binnenlocatie is in Pand Zuid in Amsterdam Zuid, bij het Olympisch Stadion.
Er is wekelijks contact. Na elke zes weken ontvangt de werkgever een verslag. Dat past goed
bij de verplichting van de werkgever om minstens elke zes weken met de werknemer de
voortgang te bespreken.
Tarief in 2022 per blok van zes weken: € 800,00 exclusief BTW (wijzigingen voorbehouden).
Inclusief intake, offerte, voortgangscontact met gecoachte, verslag voor de werkgever en de
reistijd, reiskosten en overheadkosten van de coach.
Begeleider: Luc de Boer, geaccrediteerd Senior Practitioner coach bij de NOBCO.
Boek een kennismaking via www.hspcoaching.nl, of mail naar lucdeboer@hspcoaching.nl

HSP coaching
Luc de Boer biedt onder de naam HSP coaching al sinds 2006 begeleiding aan op gebied
van (hoog)sensitiviteit en werk: re-integratietrajecten, loopbaanbegeleiding en coaching.
De aanpak is praktisch en persoonlijk. Cliënten ervaren Luc als iemand die scherp luistert,
inventief verbanden legt en met concrete suggesties komt. Een coach die altijd rustig blijft,
maar waar nodig ook doortastend is. Iemand die jou begeleidt om beter te functioneren.
“Je kwam op het juiste moment met de juiste dingen. Ik heb er heel erg veel aan gehad.”

Luc de Boer consulting & coaching
gevestigd te Diemen
020-6209213 06-20386534
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sinds 2006 specialist in begeleiding van HSP en werk
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