
Loyalis Academie 
Training Omgaan met coronastress

Onze wereld is onverwachts 
in rap tempo veranderd. 
Voor de een is die verandering 
drastisch, voor de ander 
klein. De een voelt zich 
langzaam vereenzamen, 
de ander vindt het spannend 
en ervaart meer stress. 
Niet alleen door corona, 
maar ook door het contact 
met anderen dat er niet of 
in elk geval minder is. 

Waarom deze training? 
We zijn niet gemaakt om in een isolement te leven. Van een tijdje alleen 
zijn ga je niet dood, maar je kunt er wel ziek en ongelukkig van worden. 
Voortdurende gevoelens van angst en eenzaamheid zijn schadelijk voor 
de gezondheid. De training ‘Omgaan met coronastress’ helpt je om te 
gaan met de nieuwe werkelijkheid en biedt je tips en tools om weer 
vooruit te kunnen.

Wat houdt de training in?
Omgaan met gevoelens van angst, eenzaamheid, onzekerheid en 
kwetsbaarheid in tijden van Corona. Samen erover praten en gevoelens 
delen helpt. Het geeft steun en inzicht en helpt je verder.
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Meer weten? Ga naar loyalis.nl/training-coronastress

http://loyalis.nl/training-coronastress


Loyalis, uw gids voor Inkomen & Zekerheid
Loyalis is dé specialist op het gebied van Inkomen & Zekerheid. 
We helpen u uw inkomen te beschermen bij onverwachte 
gebeurtenissen zoals arbeids ongeschiktheid. Maar liever nog 
zetten we in op het voorkomen van uitval. Door te investeren in 
de vitaliteit en kennis van mensen als ook in werk omgeving en 
-balans. Maar preventie écht goed aanpakken is een flinke klus. 
En een klus op maat. We hebben de expertise in huis om hierbij 
te helpen. Met meer dan 150 specialisten zijn we graag uw gids 
in de complexe wereld van de sociale en inkomenszekerheid.

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/training-coronastress

De onderwerpen die aan bod komen
Afhankelijk van de kenmerken en aandachtspunten van de groep, 
komen diverse onderwerpen aan bod zoals:
 Gevoelens (h)erkennen en erover praten
 De cirkel van invloed en betrokkenheid
 Energiegevers en energienemers
 Persoonlijke kenmerken en valkuilen
 Vitaliteit en vakbekwaamheid
 Relaties en sociale steun

Voor wie?
De training is voor werknemers die in deze onzekere Corona-tijd last hebben 
van gevoelens van eenzaamheid, angst, onzekerheid en kwetsbaarheid.

Wat levert de training op?
Na de training kan de deelnemer beter omgaan met de gevoelens die 
er spelen. 

Samengevat levert de training dit op:
 Je bent bewuster van je eigen gevoelens en durft die te uiten
 Je weet wat je kunt doen om je beter te voelen (eigen regie)
 Je bent positiever en opgeladen
 Je hebt een helder beeld van de vervolgstappen

Contact
 045 645 93 20 

consult@loyalis.nl
loyalis.nl/diensten
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