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Hulp op afstand bij Corona Zorgen 
Een professioneel luisterend oor  
Gimd ondersteunt en verzorgt de opvang van werknemers in deze tijden van onzekerheid. 
 
 
Veel mensen ervaren door de dreiging van het 
coronavirus gevoelens van stress, angst en 
onveiligheid. Men vraagt zich af hoe lang dit 
nog gaat duren, hebben zorgen om 
gezondheid, over de toekomst, hun baan, een 
vakantie, de economie. Deze situatie is voor 
iedereen onbekend. Als stress en angst zo 
oplopen dat het iemands leven gaat 
beheersen, kan het functioneren aantasten en 
klachten doen toenemen.  
 

Ons aanbod 
Gimd biedt in deze hectische tijd een 
begeleidingstraject van drie beeldbelsessies 
aan voor medewerkers.  
In dit begeleidingstraject kijkt één van onze 
professionals  met uw werknemer naar wat er 
nodig is om met de huidige situatie om te 
kunnen gaan.  
 
Uw werknemer ontvangt concrete 
handvatten die helpen om te gaan met de 
angstige/onrustgevende gedachten en 
gevoelens waar hij of zij door het coronavirus 
mee worstelt.  
Door dit begeleidingstraject leert de 
werknemer in drie gesprekken omgaan met de 
huidige situatie waarin we ons begeven. Het 
kan uw werknemer helpen om verdere 
klachten en uitval te voorkomen. Daarnaast 
kan deze opvang en begeleiding een bijdrage 
leveren om tot rust te komen en juist meer 
aandacht te schenken aan de dingen die 
belangrijk zijn. 
 

 
 
 
 
 

Belangrijke informatie 
Omvang: Drie gesprekken via videobellen 

van maximaal een uur per gesprek.  
Duur: Totale periode van het traject is in 
  overleg. 
Kosten: € 375,00 per traject. 
 
Wat besproken wordt, is vertrouwelijk en 
wordt niet zonder toestemming met anderen 
besproken. Bedrijfsmaatschappelijk werkers 
zijn gehouden aan de beroepscode voor 
maatschappelijk werkers en aan de AVG. 
 
Wilt u dit begeleidingstraject beschikbaar 
stellen voor uw werknemers en wilt u graag 
meer informatie ontvangen over de 
werkwijze? Neem dan contact op met ons via 
088-800 85 00 of mail naar info@gimd.nl. Wij 
helpen u graag verder! 
 


