Hoe ziet individuele
begeleiding/therapie eruit?
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SPRINTUM werkt in opdracht van werkgevers. De aanmelding komt doorgaans via
de leidinggevende, de personeelsconsulent of de bedrijfsarts. Meestal wordt eerst
kort (telefonisch) overlegd of de aanmelding past binnen het indicatiegebied van
SPRINTUM. Er zijn geen wachtlijsten. Na aanmelding wordt meestal dezelfde dag nog
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telefonisch contact gezocht met de cliënt om een passende afspraak te maken.
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Indien geen contact wordt verkregen wordt een schriftelijke uitnodiging verstuurd, met het
verzoek datum en tijd te bevestigen.
Elk traject, coaching of therapie start met een intake, een
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“learning by doing”
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‘evidenced-based’ methodieken, maar het blijft altijd
maatwerk. Bijvoorbeeld: 6 sessies op basis van de princi-
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de ‘beweegmodule’. Of: twee groepstrainingen. Elk traject wordt afgerond met een evaluatie en een eindrapportage. Indien van toepassing worden adviezen gegeven over gewenste aanpassingen van de werksituatie.

