
Mental wellbeing en werkgeluk

Burn-out &
Psychische klachten

Kanker Chronische 
Klachten

Autisme

JOB KEEPER

LIV ACADEMY

Stress, onzekerheid en verandering kunnen het functioneren van je werknemers blokkeren. Wees alert voor herhaaldelijke
gezondheidsklachten, die een signaal kunnen zijn van stress en vaak een voorloper zijn van langdurig verzuim. 

Dit confronteert leidinggevenden, collega’s en HR medewerkers met heel wat vragen. Onze LIV ACADEMY trainers weten 
raad. Onze opleiding "Mental Wellbeing & Werkgeluk" leert je preventief inspelen op verandering en stress. Je krijgt  
bovendien heel wat techieken aangereikt om snel signalen te detecteren en de energiebalans te verbeteren (iCARE).

Talent en expertise aan boord houden en zorg dragen voor de (mentale) gezondheid van jouw werknemers 
wordt een steeds belangrijker thema en een noodzakelijke focus in je HR beleid. 
Door alert te zijn voor signalen als stress, korte afwezigheden en gezondheids klachten kunnen we preventief 
ingrijpen en een wezenlijk verschil maken. 

1- op-1 coaching van de werknemer voor een vlotte 
terugkeer naar het werk en het behouden van de job. 

Specifieke aandacht voor gezondheidsklachten  
gebaseerd op onze beproefde iCARE methode.

We zorgen voor een gratis kennismaking  
binnen de 14 dagen.

Preventief inspelen op de arbeidssituatie en 
persoonlijke aspecten met concrete oplossingen.

We nemen de rol van verbindingspersoon op en on-
dersteunen in de communicatie tussen alle betrokken 
partijen.

Job Keeper kan onderdeel uitmaken van een volledig 
pakket HR diensten. Vraag naar de voordelen. 

Werknemers die kampen met stress of gezondheids-
klachten, waardoor de terugkeer of het behouden van de 
huidige job een grote uitdaging vormt. 

Een gekwalificeerde LIV coach kent en begrijpt deze uit-
daging en zorgt voor een begeleiding op maat.

Meer info: livaanhetwerk.be/werkgever
Contact: info@livaanhetwerk.be of 011/81 94 30

Deze evidence based benadering werd in 2010 door 
LIV ontwikkeld. Het uitgangspunt is een optimale 
balans tussen energie, mentale weerbaarheid,  
beweging en voeding. 

iCARE

VOOR WIE?

https://livaanhetwerk.be/werkgever/liv-academy/
http://www.livaanhetwerk.be/werkgever


LIV
LIV is een team van experten die zich elke dag inzet om het beste uit medewerkers te halen en hun zo goed 
mogelijk in te zetten. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. 

We hebben slechts één doel: zowel de werknemer als de werkgever de juiste ondersteuning aan te reiken. Want 
iedereen verdient een unieke aanpak.

011 81 94 30 - BODDENVELDWEG 11, 3520 ZONHOVEN - INFO@LIVAANHETWERK.BE - WWW.LIVAANHETWERK.BE

DE WAARDEN VAN LIV

Perfectly imperfect

•• Zoeken naar de perfecte match rekening houdend met imperfecties in de kandidaat, functieomschrijving of werkcontext
•• Gespecialiseerde coaches gaan aan de slag met imperfecties/ functiebeperkingen
•• Focus op talenten en persoonlijke ontwikkeling om te komen tot een (re-)match

Be strong, keep going

•• Veel cliënten legden een moeilijke weg af en toonden daarin vaak onvoorstelbaar veel doorzettingsvermogen.
•• Een succesvol reïntegratieproces vraagt doorzettingsvermogen van zowel werkgever als werknemer
•• Wij gaan tot het uiterste om een (re-)match te creëren en begeleiden beide partijen in de aanpassingen 
die hiervoor nodig zijn.
• • We gebruiken al onze expertise om tot het beste resultaat voor beide partijen te komen

Work is part of life is part of work

•• We kijken naar de werkcontext (meer dan de jobinhoud), én de andere aspecten van het leven.
•• LIV gaat verder dan enkel “geluk op het werk”, het is een algemeen welbevinden, een manier van leven, een balans, 
harmonie vinden in alle verschillende facetten van je leven

High impact, sustainable improvements

• • No short-cuts, no easy-way-out
•• Op zoek naar een win-win voor werkgever en werknemer
•• Reïntegratieproces ingebed in de algemene HR visie
•• Creëren van een beleid op vlak van werkbaar werk
• • 90% mensen die nog altijd aan het werk zijn (iCARE)

LIV aan het werk maakt deel uit van de Sherpa groep:

http://WWW.LIVAANHETWERK.BE

