
Wil jij stress, uitval en burnouts
voorkomen bij jouw 

medewerkers? 

Ontdek hoe dat gemakkelijk kan, 
met Inuka Online Coaching

www.inukacoaching.com

http://www.inukacoaching.com/


Inuka is ontworpen om deze groep te identificeren en 
hen te coachen om weer veerkrachtig te worden.

De Inuka Coaching Innovatie

We hebben 15.000+ scans uitgevoerd, en 2000+ sessies met 
medewerkers van organisaties in verschillende sectoren gecoacht:

1

25%* van de werknemers loopt risico en voelt zich niet 
goed en functioneert niet goed. Toch is deze groep 

meestal onzichtbaar voor de organisatie.

*Pre-covid 17% van de werknemers liep risico1, tijdens en na de pandemie steeg dit aantal tot 1 op de 4 mensen die aan depressie en/of angst leden2. Dit 
wordt bevestigd door Inuka's gegevens van organisaties waar we zien dat het percentage in de risicocategorie in onze welzijnsscan varieert tussen 20-40%.

1TNO, 2020, https://wp.monitorarbeid.tno.nl/wp-content/uploads/2021/01/Rapport-trends-risicogroepen-oorzaken-en-gevolgen-burnout.pdf)
2 Nature, 2021 https://www.nature.com/articles/s41598-021-89700-8

www.inukacoaching.com

https://wp.monitorarbeid.tno.nl/wp-content/uploads/2021/01/Rapport-trends-risicogroepen-oorzaken-en-gevolgen-burnout.pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-021-89700-8
http://www.inukacoaching.com/


2

Stress neemt toe, en veel medewerkers 
worstelen om dit het hoofd te bieden 

Die uitdagingen kunnen relatief mild zijn, zoals een moeizame relatie met de manager, of het niet 
hebben van de discipline om elke dag te werken. Maar ook intenser... Denk aan ernstige 

slaapproblemen, het verlies van een naaste, of extreme stress.

25% van alle medewerkers zit in de onzichtbare 
“loopt risico” groep die niet lekker in hun vel zit. 

Op basis van de uitkomsten van een 
wetenschappelijk gevalideerde zelf-
scan worden medewerkers in drie 
categorieën verdeeld:

1. Veerkrachtig
Deze groep kan prima omgaan met de 
dagelijkse uitdagingen.

2. Loopt risico (~20-25%)
Deze medewerkers zijn minder productief, 
negatiever en vaker ziek. 

3. Gevarenzone (~1-2%)
Deze mensen zitten dicht tegen een burn-out aan.

~25%
van de medewerkers valt 

in de risico groep.

Het probleem 
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De meerderheid van deze groep zoekt nooit hulp, 
ondanks dat er vaak veel support beschikbaar is 

vanuit de organisatie. 

> 50% 
Van hen

zoekt nooit hulp

Door stigma durven medewerkers uitdagingen 
vaak niet met leidinggevende te bespreken.

Schaamte

~80% van de medewerkers die een 
burn-out ervaart gaf er lange tijd niet 
aan toe.

Sterk willen zijn

Door tijdsgebrek, te veel opties en 
chaos in het hoofd.

Te druk

Waarom?

De meeste organisaties zijn onbewust en negeren deze 
medewerkers omdat die vaak moeilijk te bereiken zijn.

VeerkrachtigGevarenzone
1-2%

Nu vaak 
de focus Wat de 

focus zou 
moeten zijn

>20-25%
Loopt risico

Op dit moment ligt de focus bij organisaties nog té vaak op de gevarenzone (als het al 
te laat is), in plaats van op de risicogroep (preventie). 

Het probleem 
- vervolg
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Dit kost tijd, geld én werkgeluk! 

Vitale medewerkers 
zijn gemiddeld 8 dagen 
per jaar minder ziek.[1]

8
Een zieke medewerkers 
kost €250,-/dag voor de 

werkgever. [2]

250

TNO onderzoek toont aan 
dat €60.000 kan worden 
bespaard per burnout.[3]

60.000
WHO onderzoek toont aan dat 

elke €1 geinvesteerd in mentale 
zorg resulteert in €4 besparing.[4]

€1=€4

Overspannen medewerkers 
zoeken 2.6 x vaker naar een 
andere baan dan gezonde 

medewerkers.

2.6
Gespannen medewerkers 

melden zich 63% vaker 
ziek.[5]

63%

42% van alle medewerkers 
wereldwijd zeggen dat hun 

mentale welzijn tijdens de corona 
pandemie is achteruit gegaan. 

42%
McKinsey heeft aangetoond 

dat elke €1 die bedrijven 
investeren in welzijn, +/- €3.27 

bespaart in ziektekosten.[7]

Het probleem 
- vervolg

[1] https://www.companyvitality.nl/vitale-medewerkers-amp/
[2] https://www.arboned.nl/en/absence-support/company-doctor-as-specialist
[3] https://www.minddistrict.com/blog/why-support-from-colleagues-is-essential-for-workers-health
[4] WHO, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/348011/Fact-sheet-SDG-Mental-health-UPDATE-02-05-2018.pdf
[5] Harvard Business Review, 2019, https://hbr.org/2019/12/burnout-is-about-your-workplace-not-your-people
[6] Brassey et al., 2021, https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/using-digital-tech-to-
support-employees-mental-health-and-resilience?cid=soc-web#
[7] Brassey et al., 2021, https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/using-digital-tech-to-
support-employees-mental-health-and-resilience?cid=soc-web#

Bronnen:
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€1=€3.27
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Voor medewerkers verlagen we de drempels om hulp te zoeken door middel van:

Interactieve, korte activatie sessies om 
het thema welzijn, stress & coaching 
bespreekbaar te maken.

Een 5-minuten anonieme zelf-scan voor 
werknemers om te zien in welke risico 
categorie ze zitten (wetenschappelijk 
gevalideerd).

2. 

1. Briefing over 
bestaande 

oplossingen

Digitale kick-
off sessie

email naar 
medewerkers

On-demand (anonieme) online 
coaching met een Inuka coach die getraind 
is op een praktische en bewezen methode. 

3. 
Boek wanneer en waar je 
maar wilt, binnen 48 uur 
aan de slag (daarna: on 

demand), in 7+ talen, een 
jaar lang ondersteuning 

wanneer nodig.Onderzoek laat zien: 72% van risico medewerkers zit binnen 4 sessies weer 
lekker in hun vel! (Cambridge global mental health journal, 2021).

Veerkrachtig

Loopt risico

Gevarenzone

Voor de medewerker

De oplossing
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Coaching resultaten

2 van de 3
”risico medewerkers” gaan terug 
naar “veerkrachtig” na 4 coaching 

sessies, en blijven daar!

96%
Van alle medewerkers die wij 

coachen zegt daarna beter met 
problemen te kunnen omgaan.

Publicatie
Inuka’s methode en resultaten zijn 

gepubliceerd in het bekende 
Cambridge Global Mental Health 

Journal, in 2021

4.8
Coach rating– 4.8

Platform rating – 4.5

Meer zelf bewust 
te worden.

Beter problemen te 
benaderen.

Hun gedrag makkelijker 
aanpassen

Het persoonlijk actieplan en de 
langdurige toegang tot coaching en de 
zelfscan staan garant voor duurzaam 

resultaat voor jouw medewerkers.

Door effectieve coaching kan 96% van de 
deelnemende medewerkers problemen 

beter aanpakken (op basis van 2000+ 
coachinggesprekken en resultaten).

Door onze doordachte activatiesessies 
pikken medewerkers Inuka snel op. De 

zelfscan is vervolgens de reguliere 
trigger voor meer bewustwording.

Inuka Coaching helpt jouw medewerkers:
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Inuka’s eenvoudige, wetenschappelijke 
methode geeft meetbare resultaten. 
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De oplossing
Voor jou als werkgever

We geven werkgevers méér inzicht wat er speelt, een business case én 
handvaten om de medewerkers eerder te bereiken.

Anonieme rapportages (geaggregeerde data) die 
inzicht geven in gebruik, resultaten van de 
coaching en thema’s die werknemers stress geven.

Business case voor 
management op basis 
van de data.

2. 

1. 

Door het jaar heen activiteiten 
om het thema preventie & stress 
levend te houden.

3. 

Voorkomen van 
kostbare uitval

Meer productieve 
medewerkers

Genereren van inzichten 
in thema’s die spelen

inzichten in gebruik & de thema’s die stress 
veroorzaken bij medewerkers.

Mentaal gezonde werknemers zijn gemiddeld 
veel productiever dan ongezonde. 

25% van jouw medewerkers loopt risico op 
uitval. Een burn-out kost gemiddeld €60.000.

Inuka Coaching helpt met:
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Neem contact op voor meer informatie! 

Betaalbaar en 
voorspelbaar!

Geen verborgen kosten of 
rekeningen achteraf. Altijd 

heldere prijzen, gebaseerd op 
aantal medewerkers en 
gewenst service level.

Details van pilot aanbieding 

1. Onboarding & infosessies 
voor medewerkers en 
management

2. Onbeperkt toegang tot 
zelfscan, coaching en 
voortgangsregistratie

3. Kwartaalrapportage 
voor management 

4. Eenvoudig: begin 
volgende week! (als jouw 
DPO meewerkt – maar we 
hebben alles klaarliggen!) 

Robin van Dalen 
Chief Executive Officer 
robin@inukacoaching.com
+31 651 60 4866 

Arjan Grootenboer
Chief Business Development 
arjan@inukacoaching.com
+31 653 78 6659

Onze prijzen 
Wij bieden de volgende opties aan voor nieuwe klanten:

Demo
Prijs: Gratis

Probeer de zelf-scan en 
coaching voor 1-3 
mensen binnen jouw 
organisatie gratis. 

Pilot
Prijs: €1.950

Probeer 3 maanden de 
zelf-scan en online 
coaching voor 50 
medewerkers.

Jaarlijks
Prijs: 

Vanaf €2,50 tot €4,50-
per medewerker per 
maand
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Inuka’s aanpak werkt voor organisaties in verschillende 
industrieën, culturen & lagen van de organisatie: 

Waarom Inuka snel groeit

“In onze organisatie hebben zorgprofessionals 
verschillende achtergronden, met verschillende 
opleidingsniveaus. Het was dus belangrijk dat iedereen 
toegang had tot een eenvoudige maar 
effectieve oplossing die werkt voor iedereen met elk 
probleem. Daar vonden we Inuka Coaching.”

Daniëlle Brunsting, De Zorgcirkel
Zorgorganisatie met 4500 werknemers

Wat anderen over ons zeggen.

Barbara, InShared
Verzekeraar met 300 werknemers

Waarom zou je Inuka aanraden? 

Lindy van Vliet, afdelingshoofd @ Koninklijk Instituut

van de Tropen (KIT):

“Inuka Coaching is eenvoudig te introduceren bij medewerkers 

en biedt hen een laagdrempelige oplossing om te checken hoe 

het met ze gaat en direct ondersteuning te krijgen als ze dat 

willen of nodig hebben. Het heeft onze medewerkers ook 

geholpen om  makkelijker over het onderwerp werkdruk met 

hun managers te praten. 

De uitkomsten van de zelf scan, de eenvoudige effectieve kick-

offs van Inuka, en onze reminders hebben onze medewerkers 

gewezen op de bestaande faciliteiten die we als organisatie al 

hadden om beter met de werkdruk om te gaan (maar die niet 

altijd optimaal werden gebruikt). Tegelijkertijd geeft Inuka ons 

waardevol inzicht in hoe onze organisatie ervoor staat. 

Omdat Inuka coaches biedt die andere talen dan Engels 

spreken, krijgen onze Frans-, Nederlands- en Hindi-sprekende 

medewerkers ook ondersteuning op maat. Wij werken zelf aan 

geestelijke gezondheid in lage- en middeninkomenslanden en 

ondersteunen de toegankelijke en hoogwaardige aanpak van 

Inuka van harte. We zijn blij en trots om samen te werken en 

bevelen hun diensten van harte aan.”

“Inuka Coaching heeft ervoor gezorgd dat medewerkers 
stoom konden afblazen, hun ei kwijt konden en hulp 
konden vragen. Wij besloten om alle medewerkers 
gebruik te laten maken van de zelf-scan en coaching van 
Inuka. Ook de medewerkers die wél lekker in hun vel 
zaten, omdat coaching ook dan bijdraagt aan preventie.”

2000+ 
mensen 

gecoached 
in 7+ talen

ISO27001
gecertificeerd

Meetbare 
Resultaten

Lindy van Vliet, KIT 
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“We zien dat Inuka coaching het nieuwe “cool” is voor
Hilfiger werknemers in de EU. We verwachtten niet dat
het zo’n groot success zou zijn. We zien echt resultaat
voor werknemers die het zwaar hebben en hebben
nuttige rapportages voor ons management” 

Tracy Jans, Tommy Hilfiger (PVH)
Fashion bedrijf met 2000 werknemers
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Wij zijn op een missie om coaching met meetbare en échte 
resultaten beschikbaar te maken voor iedereen 

(ook degenen die níet kunnen betalen). 

Wij zijn een sociale onderneming

Wij delen onze winst: 10% om precies te zijn gaat naar 
stichting Inuka. Via onze Stichting Inuka maken wij mentale 
hulp gratis beschikbaar in o.a. Zimbabwe, de Palestijnse 
gebieden, Uganda en Kenya. 

Beroemd psychiater & 
Inuka medeoprichter 
Prof. Chibanda

Nieuw Zeeland’s
premier, Jacintha 

Arden

Prins William 
van het Verenigd 

Koninkrijk Inuka coaching maakt 
een wetenschappelijk 
bewezen coaching
methode toegankelijk 
én meetbaar met 
technologie
Dr. Dixon Chibanda (hier rechts op het World 
Economic Forum) heeft de innovatieve Inuka 
Coaching methode ontwikkeld (gebaseerd 
op Problem Solving Therapy). De resultaten 
tot op heden zijn zeer indrukwekkend en 
wetenschappelijk onderbouwd en 
gepubliceerd in Cambridge Journal of 
Medical Health in 2021. 

Ons verhaal
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Social partners & projecten:
• Kenia: partnerschappen voor lage-inkomensgroepen in 

informele nederzettingen & ondersteuning van 10.000 
eerstelijns gezondheidswerkers

• Oeganda: bereikt >500 mensen met StrongMinds
• Zimbabwe: Wetenschappelijke pilot >100 mensen met 

Friendship Bench & integratie voor >10.000 mensen
• Bezette Palestijnse gebieden: haalbaarheidsstudie aan de 

gang met KIT & Juzoor

https://edition.cnn.com/2018/10/16/health/depression-mental-health-zimbabwe-africa-partner/index.html
https://www.economist.com/international/2019/03/16/what-disasters-reveal-about-mental-health-care
https://www.ted.com/talks/dixon_chibanda_why_i_train_grandmothers_to_treat_depression?language=en
http://www.inukacoaching.com/
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