Over Psion
De mens centraal
Niemand is gebaat bij psychische klachten. Wij kijken naar
hoe we mensen snel vooruit kunnen brengen. Dat is voor
alle partijen het beste.

Werk is belangrijk

Wat u kunt verwachten
van begeleiding bij PSION
Onze psychische begeleiding wordt in opdracht van een
werkgever ingezet. Dit gebeurt als iemand klachten
ervaart of als er uitval dreigt. Uiteraard gaat dit in overleg
met u als werknemer.
We starten met een QuickScan. Dit is een gesprek met
onze psycholoog. In dit gesprek wordt vastgesteld
waaraan gewerkt dient te worden en welke oplossing
wij kunnen bieden. Doorgaans helpen wij mensen met
psychische klachten in 2 tot 5 vervolggesprekken. Hierna
zit u als het goed is weer beter in uw vel en in uw werk.
Indien het nodig is en altijd in overleg met u, betrekken
onze psychologen de bedrijfsarts, een behandelaar of
leidinggevende in het proces. Dit gebeurt bijvoorbeeld om
de juiste voorwaarden te scheppen voor spoedig herstel.
U krijgt bij ons altijd een op maat gemaakte begeleiding,
tenslotte verdient u de begeleiding die bij u past!

We streven er naar om mensen aan het werk te houden.
Actief zijn helpt! De praktijk bewijst het keer op keer.
Bij PSION zien we (al dan niet aangepast) werk als een
belangrijke voorwaarde. We streven er naar om mensen
weer te laten werken. Of liever nog: aan het werk te houden!
Actief zijn helpt!

Zonder etiketten
Bij PSION draait het om het vinden van een oplossing die
werkt, niet om theorie, diagnoses en protocollen, onze op
maat gemaakte dienstverlening is persoonlijk en uniek.
Zonder stempels en standaard indicaties.

Geen tijd verliezen
Binnen 7 werkdagen beginnen wij onze gesprekken met
mensen om uitval te voorkomen of om aan hun terugkeer
te werken. Dat is de beste methode om erger te voorkomen.
Dit is ook een reden dat we de begeleidingstrajecten kort
en effectief houden.

Zelf verantwoordelijk
Wij geloven dat mensen uit zichzelf graag verder willen,
indien de omstandigheden er naar zijn. We zullen in een
trajectinzicht, handvatten en oefeningen aanreiken zodat
u aan de slag kunt om zich weer beter te gaan voelen.
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