
  

Individuele ondersteuning

Informatie voor 

• personeelsfunctionarissen 
• verzuimcoördinatoren

• bedrijfsartsen
• leidinggevenden 



Wanneer Coaching
Tijdens individuele coaching werkt een medewerker aan zelfvertrouwen, energie, 
communicatiepatronen en/of reflectievermogen. Het is doel is sterker, bewuster en 
vaardiger te worden.
In de coaching gesprekken zetten wij ervaringsgerichte en trainingsachtige elemen
ten in, zoals werken met trainingsacteurs en praktijkgerichte oefeningen. Coaching 
bij Locus is praten én doen. Dit helpt de medewerker om inzichten en vaardigheids
aspecten sneller naar de eigen praktijksituatie te vertalen.

Wanneer behandeling
Wanneer psychische klachten het functioneren van de 

medewerker belemmeren, kan een kortdurende behande
ling het aangewezen middel zijn. Locus werkt vanuit de 
herstelondersteunende benadering, het behouden van 
werk is hierbij een belangrijk element. Een snelle inzet van 
gespecialiseerde interventies en een focus op wat iemand 
wel nog kan en wil, is in onze visie van belang. 
We hanteren in de behandeling het stepped care principe, 

waarbij het uitgangspunt is dat iemand niet meer zorg 
krijgt dan nodig en tegelijkertijd niet minder dan verant

woord is.

Psychiatrisch consult
Locus werkt nauw samen met een BIG geregistreerde psychiater. Deze zetten wij in
dien nodig en na overleg in. Bijvoorbeeld wanneer de klachten ernstig van aard zijn, 
we meer zicht willen krijgen op onderliggende problematiek, een medicatieadvies 
gewenst is of advies bij verwijzing naar elders.

Loopt je medewerker vast in bepaalde situaties? Lukt het niet om de gewenste 
ontwikkeling te bereiken? Is er sprake van frequent kort verzuim? Of vermoed je 
psychische klachten bij je medewerker? Dan kan individuele ondersteuning een 
goede inzet zijn. 

Locus onderzoekt, coacht en behandelt kortdurend individuele medewerkers in (complexe) 
veranderingsprocessen. Veranderingen op het gebied van werk, privé of beide. 
Medewerkers van alle niveaus kunnen te maken krijgen met (complexe) 
 veranderprocessen. Deze kunnen door de overheid zijn opgelegd, 
een reorganisatie binnen de eigen instelling of organisatie 
zijn, vanuit de doelgroep waar men mee werkt komen 
of als er in de werksituatie of privésfeer ingrijpende 
dingen gebeuren of een combinatie van factoren.

Locus maakt gebruik van een systeem
gerichte benadering. Dat betekent dat 
betrokkenheid vanuit de leidinggevende 
gewenst is. Aandacht voor verbinding, focus 
houden op het doel en oog hebben voor de mens 
in de professional, zijn elementen die in onze visie van 
meerwaarde zijn. 

Intake 
Wij geloven dat iemand meer is dan een bundeling symptomen. Samen 
met de medewerker onderzoeken we hoe de draagkracht en de draaglast van 
een medewerker er uitziet. We kijken niet alleen naar arbeids, maar ook privé
omstandigheden, liveevents en hoe huidige klachten, gedragingen of overtuigingen 
passen in de gehele context. We stemmen samen de leer en ontwikkelbehoeften af. 

best confronterend  
zo’n gesprek, maar leerzaam

door te ervaren  
ben ik ook gaan doen

Individuele ondersteuning     

zo had ik mezelf  
nog niet bekeken

fijn om  
als mens  
te worden     
      gezien



  

Achtergrond  

Locus Training, Coaching en Advies
Jan Campertstraat 5 
6416 SG Heerlen
045 - 511 34 37
info@locustraining.org
www.locustraining.org

Locus is gespecialiseerd in het ondersteunen van   
mensen die werken in de (forensische) zorg- en welzijns- 
sector, het  onderwijs of binnen het sociale domein van de gemeente. 
Onze professionals weten als geen ander hoe het is om te werken binnen deze 
 sectoren, omdat ze er zelf jaren hebben gewerkt of er deels nog in werken. 
Onze coaches en behandelaren hebben allen ruime werkervaring in de reguliere  
geestelijke gezondheidszorg, de arbeidsgerelateerde hulpverlening en coaching trajecten. 

Achtergronden en methodieken van waaruit onze coaches en behandelaren werken:
• Herstelbenadering • Systeemtheoretisch gedachtengoed  
• Oplossingsgerichte therapie • Cognitieve gedragstherapie  
• EMDR • Schema focused therapy • Transactionele analyse  
• Geweldloze communicatie • Ervaringsleren  
• Cliëntgerichte benadering.

Voor uitgebreide informatie en processtappen 
 verwijzen we naar onze website. 


