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Aanbod voor rouwende werknemers COVID-19
Een werknemer is in rouw na COVID-19
●
●
●
●

●
●

Een werknemer heeft zijn partner of kind
verloren
Een werknemer heeft een andere dierbare
verloren
Een collega is overleden
Een collega gaat door een zwaar rouwproces
omwille van de voorbije
quarantainemaatregelen
Collega’s zijn ontslagen door reorganisatie
….

Een werknemer kampt met ander verlies na COVID-19
●
●
●

●
●

Een werknemer is veranderd door de psychische
impact van deze pandemie
Een werknemer is angstig, bang, geschrokken
door wat er is gebeurd en voor wat nog kan komen
Een werknemer kampt met het verlies van zijn
vrijheid door de nieuwe maatregelen op de
werkplek
Een werknemer is bang om de job te verliezen
….

Kies als bedrijf
voor de nodige
ondersteuning
●
●
●

●

Op basis van uw behoeften, budget en situatie
Wanneer het ontbreekt aan middelen en
expertise in uw team
Wanneer u uw team professioneel wilt
aanvullen en uw interne werking wilt
verbeteren.
Wanneer u voorbereid wilt zijn op wat nog komt

De onderstaande tabel geeft voor Vlaanderen een ruwe inschatting van hoeveel sterfgevallen bij hoeveel
naasten aanleiding zouden geven tot een behoefte aan ondersteuning op de werkvloer:
Aantal
sterfgevallen in
Vlaanderen

Betrokken
naasten

Tussen 0 jaar en 25 6 (2 ouders, 4
grootouders)
jaar: 575

Tussen 25 jaar en
60 jaar: 5702

1 (partner)

Correctie op de betrokken naasten

Betrokken naasten op
de werkvloer

Voor activiteitsgraden:
*1.5 voor de ouders
* 1 voor de grootouders
=> effectief gemiddelde 2.5

2.5 x 575=1437.5

Voor het aantal 1-persoons- of
eenoudergezinnen: *0.4
=> effectief gemiddelde 0.6
Voor de activiteitsgraad in de categorie
25-60 jaar: *0.5
=> effectief gemiddelde 0.3

0.3 x 5702= 1710.6

Totaal aantal rouwende op de
werkvloer in Vlaanderen:

3148.1

Rouw-en verliescoach
Angelique
Zorg als bedrijf voor je
werknemers, wat je geeft krijg je
terug! En kies voor kennis,
ervaring, ﬂexibiliteit,
professionaliteit, heldere
communicatie en expertise.

Contact:
0495 90 80 81
rouwenverliescoach@gmail.com
www.rouwenverliescoachangelique.be
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Sterftecijfers: Agentschap Zorg en Gezondheid; cijfers 2015;
GI_algemene-sterfte-per-leeftijd_2015_0;
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sterfte-per-leeftijd-2015.
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Rouw op het werk, het bespreken waard – Werk als krachtbron in nieuwe methodiek Arbeid
enRouw; ArboNed, april 2012;
https://www.arboned.nl/uploads/inline/ArboNed_Whitepaper_Arbeid_ En_Rouw_0.pdf

-

Plantier; www.cmf-nederland.nl.
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