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Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit. Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een 

gezonde en bloeiende bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig 
werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd vooruit kijken. Dat 
is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. 
Want gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten. 
We dagen je uit hier zélf actief mee aan de slag te gaan. Weet hoe 
je bezig bent. En waar je naartoe werkt. Merk het zelf: bewust 
werken wérkt.

Volandis is een organisatie van:

Stress uit de bouw
Tijd voor verandering, 
ga gezonder om met stress!

Werk veilig. 
Houd plezier. 
Kijk vooruit.



Sterk naar je werk

Veel UTA-werknemers hebben te maken met een hoge werkdruk. Onder hoge druk 
of constante spanning werken vraagt niet alleen geestelijke inspanning, maar heeft 
ook gevolgen voor je lichaam. Als je niet op tijd je rust pakt, geef je meer energie uit 
dan je opneemt. Er is geen ruimte voor herstel en je raakt meer en meer vermoeid. Je 
put jezelf langzaam uit. Het is belangrijk om hier iets aan te doen, anders gaat het van 
kwaad tot erger. 

Stress zit niet tussen je oren
‘Als ik me even flink kwaad maak, krijg ik het allemaal af’. Stress geeft een prikkeling om harder 

te werken: je hart gaat harder pompen, je bent alerter en krijgt vaak ook meer gedaan. Maar 

stress vraagt ook meer energie van het lichaam. Na de extra inspanning moet eigenlijk ook extra 

ontspanning volgen. Alsmaar onder stress werken ontregelt je lichaam. Stress zit niet tussen je 

oren maar door je hele lichaam. Het begint meestal klein en sluipt er langzaam in...

Voorkomen is beter dan genezen
Hoe eerder je merkt dat de werkdruk te hoog wordt, hoe makkelijker je kan ingrijpen. Immers, 

voorkomen is beter dan genezen. Hou jezelf niet langer voor de gek. Want: het zit niet tussen je 

oren, het zit in je lijf. Daar moet je dus wat aan doen, om erger te voorkomen.

Maak gebruik van gratis advies en begeleiding
Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid vinden het belangrijk dat 

medewerkers gezond hun werk kunnen doen. Daarom is in de cao Bouw & Infra vastgelegd 

dat UTA-werknemers met te veel werkdruk of stress gratis gebruik kunnen maken van de UTA-

werkdrukvoorziening. Hiervoor kun je terecht bij CSR Centrum. CSR Centrum heeft reeds duizenden 

UTA-werknemers succesvol begeleid (97% tevreden tot zeer tevreden).

‘Ik had dit graag eerder geweten. Ik kan nu rustig  
blijven onder hectische omstandigheden’.

Energie CheckUp 
Elk coachingstraject begint met een uitgebreide 

inventarisatie van je klachten: de Energie CheckUp. 

Die bestaat uit 3 onderdelen:

1. Het invullen van een online vragenlijst.

2.  Een biofeedback-meting, waarbij je zelf 

kunt ervaren wat mentale stress doet met 

je ademhaling, hartslag, spierspanning en 

handtemperatuur. 

3.  Twee sessies met je coach om je klachten en de 

resultaten van de vragenlijst en biofeedback-

meting te bespreken.

De resultaten van deze drie onderdelen worden 

samengevat in een rapportage. Op basis daarvan 

besluit je samen met jouw coach of er een 

vervolgtraject nodig is en stellen jullie de doelen 

hiervoor vast. 

Soms is er geen vervolgtraject nodig. Heb je geen ernstige klachten? Dan kunnen de adviezen 

en oefeningen die je tijdens de Energie CheckUp krijgt voldoende zijn om zelf je balans tussen 

inspanning en herstel te bewaken.

Vervolgtraject - individuele coaching
Blijkt uit de Energie CheckUp dat je wel een vervolgtraject nodig hebt, dan zijn er 10 sessies 

coaching beschikbaar vanuit de UTA-werkdrukvoorziening. Daarbij ga je aan de slag met 

oefeningen om te werken aan de opbouw van je energie en leer je hoe je een gezonde balans 

tussen werk en privé́ bewaart. Het coachingstraject is altijd maatwerk en afgestemd op jouw 

situatie. Er zijn niet altijd 10 sessies nodig; soms zelfs maar een paar. Dat hangt af van het soort 

klachten en hoe lang je die klachten al hebt. In ieder geval wordt er aan het eind van het traject 

weer een vragenlijst ingevuld. Zo krijg je een helder beeld van de resultaten van de coaching. 

Naast face-to-face sessies met je coach is ook E-coaching mogelijk, waarbij jij en je coach via een 

online logboek werken aan de gestelde doelen.

Denk je dat de UTA-werkdrukvoorziening je verder kan helpen? 
Neem dan contact op met CSR Centrum via: 0183 - 354 294 of info@csrcentrum.nl

De top 10 van
stress-signalen:
 1. Geen zin

 2.  Gespannen

 3. Kort lontje

 4. Piekeren

 5.  Spanningsklachten

 6.  Futloos

 7.  Niet kunnen stoppen

 8.  Concentratieproblemen

 9.  Slaapproblemen

 10. Sneller ziek

Doe de stresstest op: 

www.volandis.nl/stress


