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Betrokken werkgeverschap in deze moeilijke Corona tijd! 

 
Manovra biedt haar diensten aan werkgevers aan die hun medewerkers willen ondersteunen bij 
werken in de thuissituatie.  
 
Mensen die thuis werken wegens de Coronacrisis kunnen psychische uitdagingen ondervinden die 
voorheen niet of latent aanwezig waren. Deze uitdagingen zijn divers en niet altijd gemakkelijk in 
te schatten. De gevolgen kunnen groot zijn voor de medewerker. 
 
Voor de werkgever kan niet tijdig signaleren van klachten een negatief effect hebben op het 
werkplezier, betrokkenheid en kwaliteit van werken van medewerkers en leiden tot verlaagde 
productiviteit en verhoogd ziekteverzuim.  
 
Corona Crisis Coaching (Tripl3C) is een nieuwe praktische dienst van Manovra om vanuit preventief 
oogpunt medewerkers te ondersteunen bij het thuiswerken in deze uitdagende Corona periode. 
 

Toegevoegde waarde   
Voor de medewerker:  
Een cadeau vanuit de werkgever om objectief te sparren over specifieke uitdagingen die zich bij 
hen nu in deze bijzondere tijden voor doen. Inzicht in thuiswerk gerelateerde uitdagingen en het 
hebben van een uitlaatklep voor stress en emoties. 
 
Voor de werkgever:  
Zorg hebben voor de medewerkers door preventieve ondersteuning bieden om dreigend uitval te 
voorkomen.  
 
Doelgroep  
Medewerkers die vanwege de Coronacrisis gedwongen thuiswerken. 

 

Doel 
Signaleringsfunctie en het versterken van de mentale vitaliteit. Hiermee het in standhouden van de 
wendbaarheid van mens en organisatie. 
 
Omschrijving product 
Per medewerker driekwartier online coaching namens de werkgever. Er wordt eerst gekeken of de 

thuiswerker zelf een vraag heeft.  De vraag van de medewerker is dan leidend. 

Daarnaast zullen wij met onze systematiek een aantal onderwerpen bespreken, waarvan bekend is 

dat deze stress gerelateerd zijn: 

• Gebrek aan sociale contacten; 

• Sociale steun (van collega’s en de leidinggevende); 

• Blurring: grens tussen privé en werk vervaagt; 

• Overcompenseren; 

• Leef- en werkritme; 

• Eventueel rouw.  
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ROI 
Een zieke werknemer kost al snel € 230,- per dag. Bij stress gerelateerde klachten is het 
ziekteverzuim gemiddeld 26 dagen! Investeren in preventie is daarom essentieel. 
 
Rapportage 
Er wordt nooit individueel terug gerapporteerd. Een geanonimiseerde rapportage op thema’s kan 

op verzoek worden gemaakt zodat de organisatie daarop gerichte interventies kan inzetten. 
 

Werkvorm 
Eenmalige coaching van driekwartier. 
 
Prijs 
€ 50,00 per online coaching sessie van een driekwartier uur excl. BTW. Bij contracten voor grotere 
aantallen kan een staffelprijs van toepassing zijn. 
Eventuele vervolg coaching is altijd op basis van behoefte, in overleg en op basis van offerte. 


