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Praktijk voor voelen, denken en doen



Ziekteverzuimbegeleiding 
is van groot belang

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om een effectief en preventief  

ziekteverzuimbeleid te hanteren. Enerzijds in het belang van kostenbesparing. 

Anderzijds om tegemoet te komen aan de wens die de werknemer in toenemende 

mate heeft om te werken bij een bedrijf waar “werkgenot” en goede arbeids-

omstandigheden hoog in het vaandel staan. Cijfers tonen aan dat het aantal 

psychologische klachten die leiden tot ziekteverzuim stijgt. Het is dus belangrijk 

om juist aan deze problematiek voldoende aandacht te schenken. Estivé is een 

kleine praktijk. Daardoor zijn persoonlijke betrokkenheid en begeleiding op 

maat van uw medewerkers mogelijk.

Thema’s waar in een begeleidingstraject aan gewerkt kunnen worden zijn:

• Rouw op het werk • Stress en burn-out • Moeite met grenzen stellen • Gebrek aan 

zelfvertrouwen • Inzicht in eigen handelen vergroten • Omgaan met veranderingen 

• Verbetering van samenwerking en functioneren

De feiten spreken voor zich

Uit onderzoek van TNO blijkt dat liefst 65% van het werkgerelateerde verzuim 

psychisch van aard is (bron Arboned). Naast ‘conflict op het werk’ vormen  

psychologische klachten de belangrijkste oorzaak van langdurig verzuim. Onder-

zoek heeft tevens uitgewezen dat bijna 20% van de werknemers met psychische 

klachten terugvalt in langer durend verzuim. Bij de helft hiervan gebeurt dit zelfs 

binnen 10 maanden. Soms kunnen problemen thuis of op het werk zo groot zijn, 

dat iemand er zelf niet meer uitkomt. Het kan er zelfs voor zorgen dat iemand 

tijdelijk niet in staat is om te werken. 



Naarmate het verzuim langer duurt, daalt de kans op terugkeer naar het werk. 

Vroegtijdig signaleren kan de verzuimduur verkorten. Psychosociale hulpverle-

ning kan hierbij zeker helpen

Methode

Een belangrijk uitgangspunt van de integratieve psychotherapie is dat mensen 

alle benodigde hulpbronnen in huis hebben of kunnen ontwikkelen om de doelen 

te bereiken die hen voor ogen staan. Vaak zijn ze zich echter niet bewust van de 

omvang van de eigen mogelijkheden of lukt het hen maar niet om daarmee in 

contact te komen. Doelen bepalen en voldoende evalueren in het proces vind ik 

belangrijk, dit komt de duur van de therapie ten goede. Echter: het is het proces van 

de cliënt. De grootte van de stappen bepaalt de cliënt dus zelf. Ik werk met metho-

dieken uit onder andere de Oplossingsgerichte-, Cognitieve- en Lichaamsgerichte 

psychotherapie, Hypnotherapie, Regressietherapie, Neuro-Linguïstisch Program-

meren (NLP), Gedragstherapie, Rationeel- Emotieve Therapie (RET) en Inner Child. 

Waarom juist kiezen voor Estivé?

Ik werk graag met een warm hart met uw medewerkers. Niet alleen aan hun 

problemen, maar ook met aandacht voor wat hen bijzonder maakt. Door mede-

werkers te leren gebruik te maken van hun unieke talenten en mogelijkheden 

kunnen ze (opnieuw) tot bloei komen. Mijn toegevoegde waarde in mijn rol als 

therapeut is mijn persoonlijke benadering en het écht luisteren naar mijn cliënt. 

Ook mijn analytische vaardigheden zet ik in, waardoor ik het proces van mijn cliënt 

kan overzien en het resultaat voor ogen houd. Een traject bij Estivé is persoonlijk, op 

maat gemaakt, kortdurend en betaalbaar. Eventuele verslaglegging of evaluatie-

gesprekken op de werkvloer zijn mogelijk. Mijn jarenlange ervaring in het  

bedrijfsleven sluit hier uitstekend bij aan.



Wie ben ik

Ik ben Mirjam Nederlof-den Boef, integratief therapeut.

Tijdens mijn loopbaan als P&O adviseur kreeg ik steeds meer interesse in het

coachen en begeleiden van mensen. Ik ben in 2007 gestart met de 3 jarige post 

HBO opleiding integratieve psychotherapie bij BGL. Het diploma voor deze oplei-

ding heb ik in mei 2010 behaald. In juli van datzelfde jaar ben ik gestart met mijn 

eigen praktijk voor psychosociale hulpverlening.

De toegevoegde waarde in mijn werk, namelijk het bereiken van diepgang in een 

proces, en in mijn begeleiding iets te kunnen betekenen voor mensen is ontzet-

tend belangrijk voor mij. Door mijn werk als integratief therapeut weet ik dat er 

veel verschillende mogelijkheden zijn om met klachten om te gaan. Ik vind het 

een uitdaging om mijn cliënten een breed scala van mogelijkheden aan te kunnen 

bieden waarmee ze aan de slag kunnen gaan.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een begeleidingstraject 

bij Estivé, neem dan gerust vrijblijvend contact op of kijk op de website.

Estivé, praktijk voor voelen, denken en doen

Burg. Viezeestraat 10

2971 CA  Bleskensgraaf

tel.: 06-26553231

e-mail: info@estive.nl

www.estive.nl

Aangesloten bij een erkende beroepsvereniging 
voor therapeuten.


