
PSY BUSINESS: 
VOLOP RUIMTE VOOR GROEI

Deze zomer is PSY Business verhuisd van Puttershoek naar Heinenoord. “We 

hebben ook een vestiging in Papendrecht, maar ons kantoor in Puttershoek werd 

simpelweg te klein en voldeed niet meer aan onze wensen,” vertelt Christine Verzijl. 

“Hier in Heinenoord hebben we alles een stuk ruimer op kunnen zetten, beter 

passend bij onze dienstverlening. We hebben hier voldoende spreekkamers en ook 

gelegenheid om grotere groepen te ontvangen. Bovendien is het een centraal 

gelegen, goed bereikbare locatie, ook met het openbaar vervoer. Parkeren kan men 

voor de deur en we hebben alle ruimte om door te groeien. Groei is echter geen 

doel op zich, want we hoeven niet zo nodig de grootste te zijn, we willen gewoon 

de allerbeste ondersteuning bieden en mensen laten groeien.”

PSY Business houdt zich bezig met de 
geestelijke gezondheid van mensen binnen 
het bedrijfsleven. Met een enthousiast 
team van psychiaters en psychologen helpt 
PSY Business medewerkers met mentale 
klachten weer op weg. Daarbij ligt de 
aandacht vooral op het voorkomen dat 
iemand uitvalt.

Uitval is duur
“Voorkomen is beter dan genezen en je 
ziet dan ook dat daar door ondernemers 
meer en meer op wordt ingezet. Als 
draagkracht en draaglast in onbalans zijn, 
dan zorgt dat voor mentale overbelasting. 
Investeren in mensen loont. Als je dat goed 
aanpakt dan kun je langdurig verzuim 
voorkomen. Dan moet je het in een 
vroegtijdig stadium signaleren. Dat geldt 
voor de werknemer zelf, maar ook voor 
de manager van de medewerker en die 
ondersteunen wij om dat soort signalen 
van overbelasting te leren herkennen.”

Dit is mensenwerk
Voor werkgevers of leidinggevenden die 
hun mensen mentaal gezond wi l len 
houden, optimaal willen inzetten in hun 
bedrijf of hen ondersteuning willen bieden 
bij het voorkomen van uitval, biedt PSY 
Business verschillende begeleidingsmo-
gelijkheden. “Langdurig verzuim - door 
overspannenheid, een burn-out of een 
depressie - is vervelend voor de persoon 
in kwestie, maar ook voor de werkgever. 
Daarom hebben wij verschillende program-
ma’s gericht op terugvalpreventie, spoe-
dige werkhervatting en verzuimpreventie. 
We stellen ons plan op na een intake en 
kunnen daar de werkgever nauw bi j 
betrekken.”
 
Coping Fit ®
PSY Business heeft een succesvolle 
module ontwikkeld om personeel (of een 
kwetsbaar deel ervan) te screenen op 
dreigende overbelasting of psychische 
klachten. Bij tijdige onderkenning van 
klachten kan een passend voorstel worden 
gedaan om uitval te voorkomen. Dit kan 
zowel individueel als in teamverband 
plaatsvinden. “Bovendien hebben wij 
programma’s waarbij we leidinggevenden 
ondersteuning bieden om langdurig 
verzuim binnen het bedrijf beter te bege-
leiden en in de toekomst te voorkomen. 
Het gaat er daarbij om signalen van 
ove rbe las t i ng  v roeg t i j d ig  te  l e ren 
herkennen, risicofactoren te leren signa-
leren en verminderen. Managementonder-
steuning kunnen wij zowel individueel als 
in teamverband aanbieden waarbij we ook 
aandacht besteden aan effect iever 
communiceren.”

Intern bij PSY Business bewaakt Christine 
Verzijl alle processen. Als office manager 
maakt zij dat alles op kantoor in goede 
banen geleid wordt. “Ik maak afspraken, 
offertes én ik regel dat de juiste mensen 
ingezet worden want alles wat wij doen is 
maatwerk. Dat vraagt om snel schakelen. 
We staan erom bekend dat we geen 
wachttijden kennen en veel kennis in huis 
hebben. Korte lijnen, aanhoren, aanvoelen, 
in leven én doorpakken! Daar wordt 
iedereen beter van. Dus bel voor een 
afspraak en maak kennis met de PSY 
aanpak!”

PSY Business 
  Reedijk 8A 
 3274 KE  Heinenoord 
  Paltrokmolen 43  
 3352 XE  Papendrecht
T: 078-2034012 
E: info@psybusiness.nl 
I: www.psybusiness.nl 

PSY Business Coping  
Fit® programmakenmerken:
• Voornaamste doel is 

verzuimpreventie
• Screening van personeel middels 

objectieve, gevalideerde 
vragenlijsten

• Screening gebeurt anoniem en 
privacy wordt gewaarborgd

• Bij ieder traject dat daaruit 
voortvloeit worden afspraken 
gemaakt met werkgever en 
werknemer omtrent 
terugkoppeling

• Indien gewenst kan aan de 
werknemer(s) een individueel 
begeleidingstraject geboden 
worden

• Kan zowel individueel als in 
teamverband worden 
aangeboden
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