GESPECIALISEERDE
JOBCOACHING
NA CORONA

Synkroon richt zich tot werknemers,
zelfstandigen en werkgevers met nood aan
ondersteuning bij het realiseren en behouden
van werk.
Werknemers en zelfstandigen begeleiden wij
in het overwinnen van gevoelens van angst
en stress. Wij helpen hen om veilig terug te
keren naar de werkplek in en na coronatijden.
Aan werkgevers bieden we handvaten aan
voor een coherent personeelsbeleid.
Dit alles doen wij vanuit een professioneel
kader overeenkomstig de waarden en
principes van SUEM.

Schoolstraat 1, 3200 Aarschot
 016 570 560
 info@synkroon.be
 www.synkroon.be
 @synkroonvzw  synkroon

 synkroon

Synkroon vind je in Aarschot, Diest, Geel,
Haacht, Herentals, Leuven, Lier, Mol en Tienen

Synkroon richt zich op werkzoekenden,
werknemers en werkgevers met een nood
aan ondersteuning bij het realiseren en
behouden van werk.

v.u. Martine Verlinden - Schoolstraat 1, 3200 Aarschot

Vind je het moeilijk om in deze coronatijden
opnieuw aan de slag te gaan of naar kantoor
terug te keren? Of merk je dat je personeel
het moeilijk heeft?
Doe als werknemer, zelfstandige of
werkgever gratis beroep op een jobcoach!
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actief met talent

WERKNEMERS en ZELFSTANDIGEN

WERKGEVERS

Herken je je als werknemer of zelfstandige in
een van deze situaties?

Herken je je als werkgever in een van deze situaties?

 ‘Ik voelde me veilig in mijn eigen huis, maar nu
moet ik terug naar mijn werkplek. En daar heb
ik het moeilijk mee. Ik ben bang om besmet te
worden op het openbaar vervoer.’
 ‘Nog niet zolang geleden kreeg ik de diagnose
ASS. Ik had net mijn draai gevonden bij mijn
nieuwe werkgever en nu verandert alles weer.
Dat bezorgt me veel stress.’
 ‘Door mijn beperking ben ik ongerust over de
veiligheidsregels die ik moet respecteren. Zal
het wel lukken om vlot terug te keren naar mijn
werk?’
 ‘Als zelfstandige heb ik heel wat kopzorgen om
mijn zaak terug te openen.’
 ‘Na meer dan tien weken bij mijn kindjes, heb ik
het moeilijk om terug te keren naar de werkvloer.
Ik wil ze eigenlijk niet achterlaten.’

 ‘We merken dat er heel wat stress en vragen
zijn bij ons personeel. Een deel van hen vindt het
moeilijk om terug te keren naar de werkvloer.’
 ‘Een van onze mensen is alleenstaand en zit nu
al een maand in tijdelijke werkloosheid. Hij voelt
zich eenzaam en slaapt slecht, heeft hij me verteld.
Volgende week start ik de zaak terug op en ik ben
bang dat hij niet de energie vindt om terug aan het
werk te gaan.’
 ‘In ons bedrijf werken een aantal mensen met
een beperking. We merken dat we niet altijd de
juiste manier vinden om de nieuwe regels gepast te
communiceren naar hen. Kan een coach ons daarbij
helpen?’
Schakel een jobcoach in. Samen bespreken
jullie hoe je jouw personeel zo goed mogelijk
ondersteunt bij de terugkeer naar het werk.

Of is er een andere reden waarom je het moeilijk
vindt om terug aan de slag te gaan?

Laat je door een jobcoach begeleiden bij de
terugkeer naar je werk.

Wat houdt dit concreet in?
 Wij luisteren actief naar de

ondersteuningsvragen en denken mee
vanuit onze professionele expertise
klantgericht. Wij kijken naar mogelijkheden
op de werkvloer.
 Wij stemmen de intensiteit en frequentie

Onze dienstverlening is volledig gesubsidieerd

van de gespecialiseerde jobcoaching na
corona af op maat van de vragende partij.
 Indien gewenst observeren wij en/of

draaien wij mee op de werkvloer.
 Wij gaan samen met u aan de slag

Wil je meer weten?

 www.synkroon.be
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met als doel het functioneren en de
positie van de klant op de werkvloer te
versterken. Dit doen wij door middel van
het geven van adviezen, het aanbieden
van geïnformeerde keuzes, het in kaart
brengen van sterktes en talenten, … .

