Bedrijfsmaatschappelijk werk via Stress-Trainer: een
provocatieve aanpak op werkstress.
Als mens ervaar je bijna dagelijks stress. Dat is normaal en onvermijdelijk. Stress zorgt ervoor dat je
in staat bent alert en direct te reageren op een bedreigende situatie. Maar van te veel en te lang stress
kan je ziek worden. Problemen in de sociale omgeving van mensen kunnen zorgen voor het ontstaan
van stress. Ook ervaren veel mensen stress door hun werk. De laatste jaren is het aantal mensen met
werkstress fors gestegen; het is inmiddels beroepsziekte nummer één en heeft een directe negatieve
invloed op de productiviteit van uw organisatie.
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