
Achtergronden 

In een snel veranderende wereld waarin steeds meer geeist wordt van mensen 
lopen velen vast omdat zij de druk van het werk niet meer aan kunnen. 
Eduquest heeft op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en 
onze ruime ervaring samen met onze zusterorganisatie Educoach een adaptatie 
programma ontwikkeld voor individuen en teams die frequent, vaak gedurende 
lange periodes, functioneren onder extreme en verzwarende omstandigheden. 
Daardoor kan men te maken krijgen met stressoren die ernstige consequenties 
kunnen hebben voor zowel de lichamelijke als de psychische gezondheid.  
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In 2018 hadden 1,3 
miljoen Nederlanders 

last van ernstige 
stressklachten op of 

vanwege het werk 
(TNO/CBS, 2019)

DUURZAAM FUNCTIONEREN ONDER 
STRESSVOLLE OMSTANDIGHEDEN



Inhoud 

Het adaptatieprogramma omvat een vier-daagse expeditie naar ons 
trainings- en behandelcentrum in Noorwegen. De ruige, nog 
ongerepte natuur is de ideale omgeving om tot rust te komen en 
creëert een veilige omgeving om te werken aan herstel. Samen met 
uw groepsleden voert uw ontdekkingsreis langs stille meren en over 
prachtige bergtoppen. Het programma is een combinatie van 
psycho-educatie, individuele gesprekken en praktische 
ondersteuning waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: 

●   Adequate coping strategieën 

●   Veiligheid en controlebehoefte  

●   Effectief communiceren 

●   Stressmanagement 

●  Duurzame inzetbaarheid 

●  Risico’s en valkuilen 

●  Lessons learned 

Doelgroep 

Het adaptatieprogramma is bedoeld voor professionals die 
werkzaam zijn in stress gerelateerde beroepen en die onder 
verzwarende omstandigheden (hebben) moeten functioneren in de 
uitoefening van hun functie, of dat nu in Nederland is of 
daarbuiten, zoals medewerkers van: 

●   Defensie en post-actieve veteranen 

●   Politie, Justitie en overige diensten  

●   Ministeries, VN, EU, OVSE, NAVO en NGO’s  

●  Ziekenhuizen en overige zorginstellingen  

●  Brandweer 

Het programma is zowel individueel als in groepsverband te volgen 
en wordt meerdere malen per jaar verzorgd. Er is plaats voor 
maximaal tien deelnemers per expeditie.

 

Effectief adapteren 
door adequaat te 

reageren

Heeft u interesse? Neem 
dan contact met ons op 
voor een passende offerte 
en data.

013-2600950

www.eduquest.nl

info@eduquest.nl
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