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Over ons
20 jaar expertise rond werk en gezin, of de oorzaak nu thuis ligt, op school of op het werk

www.workingparentsdesk.nl
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Over Emmeliek Boost

Emmeliek Boost is founder van de Opvoeddesk B.V. en bekend van haar
vele publicaties in boeken, landelijke dagbladen, magazines en van radio
en TV.
In 2001 startte ze de Working Parents Desk met als doel het thema werk
en gezin te introduceren in het bedrijfsleven en te laten zien dat kind en
carrière goed samen kunnen gaan. Met incompany workshops en
(maternity) coaching hielp zij duizenden ouders om hun werk met een
gezin succesvol te combineren.

Emmeliek Boost

Pedagoog & GZ Psycholoog BIG
Algemeen Directeur
www.workingparentsdesk.nl
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Track Record Working Parents Desk
20 jaar een partner voor Werk en Gezin in het bedrijfsleven, de zorg, de overheid en het onderwijs

www.workingparentsdesk.nl
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Facts & Figures
Algemene burn-out factoren
Burn-out klachten in 2018 per levensfase

38%

44%

1e kind

Mantelzorg

28%

Ervaart
hoge
taakeisen

Ervaart een lage
autonomie

Spitsuur

Ervaart
informatie
overvloed*

*40% onder
hoogopgeleiden

Vijf sectoren met hoogste % burn-out klachten

23%

Onderwijs

19,1%

www.workingparentsdesk.nl

ICT

18,4%

Zakelijke
Dienstverlening

18,4%

Industrie

17,8%
Zorg

Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), 2019
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WPD Corona Spoed Telefoon Lijn

DOEL
• In crisis waarborgen van
veiligheid en privé
• Cruciaal support op maat
• Regie over moment van het
support, namelijk telefonisch
FORMAT
• Door WO - Psychologen en
pedadogen
• Dagdeel van 3 uur
• 30 minuten per sessie
• Max. 6 personen per dagdeel
KOSTEN
• € 585,- ex. BTW per dagdeel
• Advies: 2 dagdelen per week

www.workingparentsdesk.nl

Corona Telefoonlijn rond Werk en Gezin
Juist nu is een telefoonlijn die afgestemd is op de agenda van de
individuele werknemer een essentieel en uniek support, die
tevens veiligheid en privé́ garandeert.

Duurzame Support Communities
Werknemers zijn ons inziens na persoonlijk telefonisch support
in deze tijd eerder committed aan een Online Workshop waarbij
ze weten wat ze kunnen verwachten.
De Online Workshop is een mooi format om duurzame support
communities op te richten binnen de organisatie die in het
najaar zelfstandig verder kunnen.
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WPD Corona Spoed Traject

OPEN TELEFOONLIJN

www.workingparentsdesk.nl

ONLINE WORKSHOPS

INTERVISIES

ZELFSTANDIG VERDER

DOEL
• In crisis waarborgen van
veiligheid en privé
• Cruciaal support op maat
• Regie over moment van het
support, namelijk telefonisch

DOEL
• Inzicht, tips en tools
• Doorbreken van
belemmerende overtuigingen
• Intervisie Communities
opbouwen

DOEL
• Beantwoorden van vragen en
casuïstiek van deelnemers
• Continuïteit en verbinding
• Support communities op het
werk

FORMAT
• Door WO - Psychologen en
pedadogen
• Dagdeel van 3 uur
• 30 minuten per sessie
• Max. 6 personen per dagdeel

FORMAT
• 1.5 uur per Online Workshop
• Advies: 1 Online Workshop per
doelgroep (per levensfase)
• Max. 12 pers. per Online
Workshop

FORMAT
• 1.5 uur per intervisie
• Advies: 2 intervisies per
doelgroep (per levensfase)
• Max. 12 pers. per intervisie

KOSTEN
• € 585,- ex. BTW per dagdeel
• Advies: 2 dagdelen per week

KOSTEN
• € 809,- ex. BTW per Online
Workshop

KOSTEN
• € 809,- ex. BTW per interversie
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Thema’s & Aanbod
Levensfase kind
Workshops:
• Als de baby er eenmaal is
• WIN-WIN Werk & Gezin
• Mythen Beelden en Dromen

(Maternity) Coaching

Workshop:
• Spitsuur op het werk en thuis

Workshop:
• Managen op Werk
& Gezin

Tijd &
Taakverdeling

Family Friendly
Management
Werk & Gezin
Balans

Workshops:
• Proces Communicatie
• Familie opstellingen

Relatie
www.workingparentsdesk.nl

Workshops:
• Train je Geheugen
• Stress als skill

Duurzame inzetbaarheid
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