
Trainingen, 
workshops en 
coaching in 
Stressreductie



Voorkom uitval door 
chronische stress onder uw 

werknemers  
Steeds meer werknemers 
hebben last van werk-
gerelateerde stress- en burn-
outklachten. Burn-out is 
beroepsziekte nummer 1 in 
ons land. �Uitval door 
stressgerelateerde klachten 
van werknemers voorkom je 
het liefst. Het zorgt voor hoge 
kosten op zowel financieel als 
persoonlijk gebied. 
Broncoaching is 
gespecialiseerd in 
stresspreventie en burn-out 
begeleiding en biedt hiervoor 
een aantal oplossingen: 



 
 Workshop 'De kunst van  
ontspannen" 

Training Effectief Ontspannen

           Individuele coaching

Mindfulness Based Stress  
Reduction Training (MBSR)

Burn-out begeleiding

Preventie van stress-
gerelateerde uitval door:



Workshop  'De kunst van 
Ontspannen'

6 bijeenkomsten. 

De workshop richt zich op het 

bewust ervaren van 

ontspanning zodat men beter 

in balans kan blijven. Inhoud: 

- Ontspannen kun je leren  

- welke ontspannings-

technieken werken goed voor 

mij?  

- Hoe kan ik dit integreren in 

mijn dagelijkse leven?  

  



10 sessies. 

Deze training gaat nog een stap 

verder de workshop. Naast het 

aanleren van diverse 

ontspannings-technieken staat 

inzicht in de eigen stressoren 

en hoe deze vroegtijdig ontdekt 

kunnen worden centraal. Ook 

gaan we op zoek naar datgene 

wat juist energie geeft zodat 

werknemers meer in hun kracht 

komen.

Training Effectief 
Ontspannen



 
Individuele 

coachingsessies

Een coachingtraject voor de 

individuele werknemer met 

risico op stressgerelateerde 

uitval. In dit intensieve traject 

wordt specifiek op maat 

gewerkt aan het herkennen en 

omgaan met stress en het 

versterken van energiebronnen. 

Het traject is gericht op het 

versterken van de draagkracht 

en verminderen van de draaglast 

zodat men weer in balans kan 

komen.

 
8-12 sessies.



 
 Mindfulness Based Stress 
Reduction Training (MBSR)

8 bijeenkomsten. 

De Mindfulness training die 

wetenschappelijk bewezen stress, 

spanning en angst vermindert. 

Door mindfulness te (be)oefenen 

trainen we ons vermogen om de 

automatische piloot uit te 

schakelen en ons bewust te zijn 

van wat er nu is zodat gezonde 

keuzes gemaakt kunnen worden.  

 



 
Burnout begeleiding

Als preventie te laat komt en 

de werknemer door stress 

gerelateerde klachten 

uitgevallen is biedt 

Broncoaching ook begeleiding 

met een brede insteek. Hierbij 

speelt rust (in de 

beginperiode), beweging, 

voeding, acceptatie, 

zelfinzicht en verbetering van 

uitlokkende factoren een 

centrale rol. 



Contact
Wendy-Ann den Ouden 

06 517 76 007 
info@broncoaching.nl 
www.broncoaching.nl

 
Houd uw  
bedrijf gezond 
Zet nu in op stress- 
reductie


