RE-ATTACH AT WORK

Een kijkje in de keuken
Door Cecile Knook
Deze keer neem ik de lezers graag mee om een
kijkje in de keuken te nemen, van Re-Attach at
Work. Omdat ieder mens verschillend is, lever ik
uitsluitend maatwerk. Een traject is dan ook
volledig afgestemd op jouw wensen en past
binnen de bedrijfscultuur van de organisatie waar
je werkzaam bent. Sinds het thuiswerken is
genormaliseerd, zijn de cijfers van mensen met de
diagnose burn-out, schrikbarend toegenomen! Het
burn-out zijn kan verschillende oorzaken hebben.
Hieronder een verzameling aan reacties van
inmiddels energieke werknemers en
zelfverzekerde individuen, die met succes het
traject hebben doorlopen. Nadat de afronding een
feit is, doe ik altijd een
klanttevredenheidsonderzoek. Dit bestaat uit een
korte vragenlijst en ruimte voor feedback.
Verhalen uit de praktijk:
“Ik ben meermaals burn-out geweest en kwam
daardoor thuis te zitten. Helaas zat ik hier weer
tegenaan toen ik door mijn werk in contact kwam
met Cecile. Wat zij bij mij in een sessie heeft
kunnen doen, is haast niet te omschrijven. Ik had
angst- en paniekaanvallen, werken deed ik nog
wel maar met grote moeite.

Het leven als alleenstaande moeder en een
baan was op dat moment eigenlijk al te veel
voor me. Na de eerste behandeling die ruim
1,5 uur heeft geduurd, voelde ik me al veel
beter. Zat vol energie, had het gevoel dat ik
de hele wereld weer aan kon. Dit heerlijke
gevoel had ik al jaren niet gehad. Voel me
als herboren. Dit had zowel thuis als op het
werk positieve invloed. Na 1 week heb ik een
tweede sessie gedaan om vervolgens na 3
weken weer een sessie te hebben. Ik bruis
weer van de energie, het vertrouwen in
mezelf dat ik tot op de dag van vandaag nog
steeds heb. Ben zelfs extra gaan werken om
een langdurig zieke collega op te vangen,
wat ik een maand eerder echt niet voor ogen
had en verwachte dat ik zelf ook weer thuis
zou komen te zitten. Heb nu 4 sessies
gehad, ik voel me top, vol energie en de
paniek/-angstaanvallen zijn na de eerste
sessie niet meer teruggekomen. Mijn leven is
weer van mij!!”

Niet alleen bij burn-out

Vervolg:

Ook heb ik te maken gehad met cliënten die
naast stresserende factoren, ook te maken
hebben met bijvoorbeeld angsten. Ik ben dan
ook verheugd, dat ook deze doelgroep, het Re
Attach at Work traject, als positief ervaren
heeft.

(Cecile geeft je de begeleiding die je nodig
hebt maar laat je ook weer gaan wanneer het
niet meer nodig is) Een goede aanzet om
bepaalde patronen te doorbreken om daarna
zelf nog verder te gaan met de inzichten die je
gekregen hebt!”

“Ik zou iedereen die vastzit in zijn leven en niet
meer weet hoe dit aan te pakken, het advies
willen geven om bij Cecile aan te kloppen.
Eigenlijk al als je nog heel jong bent. Want het
is toch wel zonde dat ik zo lang heb
geworsteld (ik ben nu 59 jaar) om de vrouw te
worden die ik nu ben”.

Weer gezellig op de (online) zaak!

“Heel toevallig kwam ik bij Cecile terecht. Met
de bedoeling om mijn snelweg angst te
overwinnen. Maar dankzij Cecile en een
combinatie van coaching en Re-Attach
therapie, hebben we ook aan diepere,
onderliggende topics gewerkt om uiteindelijk
veel los te kunnen laten en zelf weer sterker in
mijn schoenen te staan.

Zoals het ernaar uitziet, gaan veel beroepen
blijvend, vanuit huis werken. Hoe de situatie
ook is, we hebben met deze factoren te
maken, dus is het belangrijk om ook hier een
goede strategie toe te passen. Vlieg je van
Teams, naar Zoom meeting? Las eens per
week een half uurtje quality time in met je
collega’s. En als het straks weer kan, spreek
regelmatig af om elkaar even ‘live’ te spreken.
Misschien dat het bedrijf waarvoor je
werkzaam bent hierin kan en wil, faciliteren.

"Just because you take breaks,
doesn't mean you're broken"

Vrijblijvend kennismaken?
Mocht je naar aanleiding van mijn blog eens
vrijblijvend willen kennismaken, dan kunnen we
hiervoor uiteraard een telefonische afspraak
inplannen. Er zijn diverse trajecten, die zo kort is
als mogelijk duren, en zo lang als noodzakelijk.
Het is vanzelfsprekend dat hierbij de behoeften
van jou en het bedrijf, centraal staan. Ieder
traject is maatwerk.
.
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
“Door de sessies met Cecile heb ik een groot
zelfvertrouwen gekregen en ben ik van een stil
en verlegen muisje geworden tot de vrouw die ik
nu ben. Op mijn werk durf ik nu in het openbaar
te spreken zonder te blozen. Ik ben niet meer
bang om mijn mening te zeggen. Ik mag van
mezelf fouten maken. Ik durf zelf beslissingen te
nemen. Bovendien is het contact met mijn
collega’s heel leuk geworden. Ook naar mijn
collega’s toe ben ik opener en vrolijker. Wat je
geeft krijg je namelijk terug.”
"Zeer deskundige begeleiding. Cecile heeft mij
heel erg goed geholpen, met verschillende
therapie vormen. Dankzij haar heb ik dingen los
kunnen laten en kon ik weer door!
Of ik dit aanraad? JAZEKER!"

ReAttach is een kortdurende

het verwerken van meerdere zintuiglijke

interventiemethode die is gericht op het

prikkels gestimuleerd, overtuigingen

verwerken van informatie, emoties en

worden weg gehaald en behandeld. De

gebeurtenissen.Tijdens de behandeling

cliënt worden nieuwe vaardigheden

creëren we een status van rust en

aangeleerd en geautomatiseerd. ReAttach

ontspanning en wordt

is een milde maar heel effectieve therapie.

