
COACHING

Naast dat je natuurlijk de beste coach voor jouw mede-
werker wil vinden, is de meerwaarde van beweging - in 
de natuur - ruimschoots aangetoond. Zo heeft onderzoek 
aangetoond dat alleen al het zien van natuur ontspanning 
bevordert, de bloeddruk verlaagt en cognitieve functies 
herstelt. Daarnaast zorgt het gesprek gecombineerd met 
beweging ervoor dat de linker- en de rechter hersenhelft 
gaan samenwerken, waardoor je in oplossingen gaat denken 
en vervelende ervaringen makkelijker verwerkt.
 
Als landelijk opererend bedrijf lopen we met veertig coaches 
elke dag de stress uit heel wat werknemers. Door actief 
bezig te zijn, is leren herkennen wat ons lijf ons vertelt onze 
focus. De banen in Nederland worden steeds digitaler en 
complexer, waarbij we meer en meer lijken te vergeten om 
te luisteren naar de lichaamssignalen. Dat we hierdoor 
overprikkelt, angstig of zelfs depressief worden, lijken we 
niet goed te beseffen. Hier wandelend bij stil staan en een 
voorbeeld nemen aan wat de natuur ons leert over balans en 
evenwicht is zeer de moeite waard.
 
Wat je vraag ook is, Liberi zet je in beweging!
 
Wil jij voor jouw organisatie de impact van mentaal verzuim 
verlagen? Neem dan contact op voor een gratis adviesge-
sprek.
 
Reinoud Prins, medeoprichter en coach Liberi Coaching

www.liberi.nl
info@liberi.nl

WAAROM ZOU JE KIEZEN 
VOOR COACHING IN DE 
NATUUR?
Als er sprake is van (dreigend) mentaal verzuim, 
dan is het de hoogste tijd om deskundige 
ondersteuning in te schakelen. Bij bestaand mentaal 
verzuim kun je met deskundige begeleiding de 
duur van de uitval halveren. Bij preventieve inzet 
bespaar je volgens onderzoek 95% van de kosten 
van verzuim. Bij Liberi bieden wij die deskundige 
begeleiding aan met coaching in de natuur.
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ACHTERHOEKSE ARBEIDS-
MARKT ONDER DRUK
De Achterhoekse arbeidsmarkt staat steeds meer onder druk, met grote 
tekorten in met name de zorg, ICT en techniek. In alle sectoren zal het gaan 
wringen. De druk wordt vooral veroorzaakt door een hoge vervangingsvraag 
van mensen die met pensioen gaan. Voorzitter Onderwijs & Arbeidsmarkt bij 
8RHK ambassadeurs Karel Bonsen: “De Achterhoek kent een eigen, stuwende 
economie die zeer robuust en veerkrachtig bleek tijdens de pandemie. Het is 
zaak dat we een krachtige arbeidsmarktregio blijven. Er is werk aan de winkel 
voor de hele regio om de werknemer van de toekomst op te leiden, begeleiden 
en te werven. Om gezamenlijk met alle partners in te zetten op de juiste doel-
groepen, worden voortaan de cijfers jaarlijks herzien en ingekleurd.”

Komende jaren tekort hoger- én lager geschoolden
Het voorlopige tekort aan arbeidskrachten wordt ingeschat op 1.450 per jaar. 
Om goed op de markt in te kunnen spelen, wordt het tekort jaarlijks opnieuw 
berekend. Uit de arbeidsmarktcijfers in de onlangs uitgebrachte Achterhoek 
Monitor 2021/22 blijkt dat de komende jaren veel vraag ontstaat naar wer-
kenden zonder een zogenoemde startkwalificatie. En aan de andere kant van 
het spectrum naar bachelor- en masteropgeleiden, vooral in gezondheidszorg, 
onderwijs, economie en recht. 

Sterke economie vraagt om goede match
De thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt buigt zich verder over alle cijfers, 
om regionaal aanvullende initiatieven op te zetten. Zoals recentelijk op de 
markt gezette scholings- en begeleidingsinitiatieven als hbo-onderwijs via 
het Grensland College of omscholing via talentenfonds Opijver. Vragen als 
‘hoe kunnen we bedrijfsprocessen dusdanig inrichten dat mensen uit het 
verborgen arbeidspotentieel worden ingezet?’ worden gezamenlijk onder de 
loep genomen. Zo behoorden in 2020 circa 14.000 personen in de regio tot 
dit ‘ongekend talent’ en daarmee verborgen potentieel. Een mix van werklozen, 
zoals deeltijders die juist méér willen werken en mensen die aan het werk wil-
len. Onderzoeksbureau Moventem dat de Achterhoek Monitor mee ontwikkelt, 
zet een werkgeversenquête uit om nog meer Achterhoekse verfijning van de 
cijfers te krijgen.
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