Werkgeversbrochure stress & vermoeidheid

Energy Control Methode bij Rebelsport

Inleiding voor werkgevers
Omdat de werkgever er ook van overtuigd moet zijn dat de Energy Control Methode (sinds 1990) een
meerwaarde is voor het bedrijf hebben we deze brochure opgezet.
In de brochure vindt u de cijfers wat het u als werkgever kost en maximaal kan besparen, daarnaast
wordt een duidelijk overzicht gegeven van de positieve uitwerking van de Energy Control Methode
voor de werknemer, het bedrijf en de werkgever.

Daarom de Energy Control Methode (argumenten voor de werkgever)
Rebelsport is uitdrager van de medisch gevalideerde Energy Control Methode. Wij bieden met de
Energy Control Methode herstel- en (medische) sportprogramma’s aan op het hoogste niveau.
Met deze methode wordt de balans hersteld tussen (in)spanning (werk, sport, emoties, etc.) en
ontspanning.

Gevolgen van stress/vermoeidheid voor de werkgever
•
•
•
•
•
•

Slecht(er) functioneren van werknemers
Meer uitval
Langdurig zieke werknemer(s)
Extra werkdruk
Meer conflicten op de werkvloer
Kwaliteitsvermindering van werkprestaties

Wat kost het als mijn werknemer uitvalt?
•
•
•
•

Gemiddelde uitvalduur van 9 maanden (38 weken)
Ziektekosten per dag variëren tussen de 200 en 400 euro
Kosten van een uitgevallen werknemer liggen tussen de 39.000 tot 78.400 euro
Vervanging tijdens uitval

Wat levert het voor werkgevers op?
Wij zien dat van de mensen die toetreden tot het programma: intensief begeleiden dat 92% zich goed
genoeg voelt om terug te kunnen naar werk na een periode van 12 weken (60 werkdagen). Dit kan een
totaal besparing opleveren van (38-12=)26 weken uitval. Het levert een maximale besparing tussen de
26 weken * 5 dagen * (200,- of 400,-) euro = 26.000 en 52.000 euro per werknemer.
(U bespaard meer dan de helft aan ziektekosten als u er vanaf het begin bij bent!)
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Het programma
De beste aanpak is de balans tussen (in)spanning en ontspanning herstellen. Door de Energy Control
Methode krijgt uw werknemer de instrumenten om deze balans te vinden, en nog belangrijker, om
deze uw leven lang te behouden. Daarnaast geeft de Energy Control Methode verschillende
instrumenten die u weerbaar(der) maken tegen stress.
Binnen deze methode kunnen we verschillende programma's aanbieden. De uitgebreide inhoud van
ieder programma kunt u terugvinden onderaan de brochure. De programma’s bestaan uit 3 stappen:

Stap 1 de intake
De intake is een persoonlijk gesprek. Hier worden de drempels en doelen in kaart gebracht. Gevolgd
door een rust- en stressmeting, dit levert inzicht in hoe iemand op dat moment functioneert in rust en
onder stress. Daarna volgt een inspanningstest (vo2max) om de persoonlijke waarden en grenzen van
het lichaam te bepalen. Aan de hand van de resultaten van deze metingen adviseren wij welk
programma het beste past bij jou.

Stap 2 het programma
Op basis van de uitslag van de intake en dagelijkse rust metingen helpt de energy control methode om
het lichaam (terug) in balans te brengen. Dat gebeurt onder (on/offline) begeleiding met cardiotraining
op het juiste niveau naar aanleiding van de test en de dagelijkse rust metingen. Daarnaast helpen wij
met het verbeteren van het herstelvermogen in rust met behulp van ademhalingstherapie. Al het
bovenstaande wordt gemonitord met behulp van onze app. De app laat zien of en hoe goed het lichaam
op dat moment in staat is om te herstellen. Dit levert direct inzicht in het herstel.
Het programma: intensief begeleiding richt zich daarnaast op o.a. het herkennen en bewaken van de
eigen grenzen, het (opnieuw) aanleren van een arbeidsritme, het versterken van fysieke en psychische
fitheid en het vergroten van de sociale activiteiten.

Stap 3 vitaal
Aan het einde van het programma is de werknemer weer goed in balans en in staat om dat te blijven
zodat er juist geschakeld kan worden tussen inspanning en ontspanning. Ook als het weer drukker
wordt zijn de instrumenten aanwezig om de balans tussen inspanning en ontspanning weer te vinden
en te behouden! Na het programma houd u nog 41 weken toegang tot onze app! In deze periode
monitoren we de metingen/trainingen en nemen waar nodig contact op.
De werknemer houdt een jaar lang het recht op het gebruik van onze app.
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Programma: preventie/ fit programma
Met de reden dat voorkomen beter is dan genezen bieden we ook stress preventie aan. Dit
preventieprogramma is zeer uiteenlopend en afhankelijk van de behoefte van de werkgever/ het
bedrijf. Zo kan het variëren tussen alleen testen hoe belastbaar uw werknemers zijn, het testen en
vervolgens gebruik maken van de app met eventueel met begeleiding.
Daarnaast kunnen we totale stresspreventie dagen op de werkvloer verzorgen waar de werknemers
weerbaar(der) worden gemaakt tegen stress door middel van informatie en praktische oefeningen.
Wilt u meer weten hoe wij preventie bieden tegen stress en mogelijke uitval op de werkvloer? Neem
dat contact op om de opties te bespreken.
Kosten van dit programma: op aanvraag.

Programma: intensief op afstand
In dit programma traint men zelfstandig. De app vertelt wat er moet gebeuren. De trainer kijkt online
mee naar de rust metingen en trainingen. Hij zal vragen beantwoorden,motiveren en adviseren. Na 12
weken trainen vindt er opnieuw een meting plaats om de progressie in kaart te brengen. Hierna blijft
de app de rest van het jaar beschikbaar en blijft de trainer wekelijks monitoren om terugval te
voorkomen en te zorgen dat er nog steeds vooruitgang wordt geboekt.
Kosten voor dit programma: 1.700,- exclusief btw voor een jaar.

Programma: intensief begeleiding
Gedurende 12 weken wordt er getraind onder begeleiding van een professionele coach, 3x per week
op vaste dagen en tijden op de afgesproken locatie, in een groep van max. 6 personen.
Na 6 en na 12 weken trainen vindt er opnieuw een test plaats om de progressie in kaart te brengen.
Hierna blijft de app de rest van het jaar beschikbaar en blijft de trainer wekelijks monitoren om
terugval te voorkomen en te zorgen dat er nog steeds vooruitgang wordt geboekt.
Kosten voor dit programma: 3.000,- exclusief btw voor een jaar.

Herkent u de symptomen? Meld uw medewerker bij ons aan!
•
•
•
•
•
•

Moeheid
Gestoorde of onrustige slaap
Prikkelbaarheid, piekeren
Niet tegen drukte/herrie/prikkels kunnen
Emotionele labiliteit
Concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid

Wees er op tijd bij! Het maakt namelijk niet uit of het stempel CVS, ME, fibromyalgie, Diabetes type 2,
langdurige vermoeidheid of burn-out is gegeven, of dat uw werknemer zich simpelweg herkent in de
klachten. U bespaard namelijk meer dan de helft aan verzuimkosten als u er vanaf het begin bij bent!

Aanmelden kan via:
www.rebelsport.nl/energy-control/
Of bel met onze adviseur Steven de Graaf: 06-45048407
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