EEN STRESSVRIJE ORGANISATIE
Als werkgever doe je er alles aan om een fijne werkomgeving te creëren. Toch zijn er werknemers die
door allerlei omstandigheden niet goed in hun vel zitten en dreigen uit te vallen met stress of burn-out
gerelateerde klachten. Wil je de gevolgen hiervan tot een minimum beperken voor zowel je werknemers
als organisatie?
De VitaliteitsGroep kan je ondersteunen om een werknemer zo snel mogelijk en op duurzame wijze
weer in het zadel te helpen. Wij kennen geen wachtlijsten en nemen binnen 24 uur contact op met je
werknemer om een intakegesprek te plannen met je werknemer.
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VOORKOM LANGDURIGE UITVAL VAN WERKNEMERS
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