
VITAAL AAN HET WERK
TIJDENS DE OVERGANG
Alle vrouwen komen vroeg of laat in de overgang. Bijna
iedere vrouw krijgt in meer of mindere mate te maken met
overgangsklachten. Deze overgangsklachten zijn van
invloed op de inzetbaarheid op het werk en leidt tot
verhoogd ziekteverzuim en verloop van personeel. Vrouwen
ervaren weinig ruimte om de impact van de overgang op het
werk bespreekbaar te maken omdat overgangsklachten
vaak niet worden (h)erkend.

Door kennis over de overgang te vergroten bij zowel
medewerkers en leidinggevenden is het gemakkelijker om
met elkaar in gesprek te gaan. Meer aandacht voor de
overgang op de werkvloer zorgt ervoor dat vrouwen beter
functioneren, meer werkplezier ervaren en minder vaak
verzuimen. Dit zorgt voor lagere kosten. Bovendien behoudt
je talent voor je organisatie. 

OVER MENOACTIVE
Wij vinden dat elke werkende vrouw een vitale overgang
verdient.

Het is de missie van MenoActive om werkende vrouwen in
de overgang te ondersteunen door effectieve programma’s
aan te bieden voor een vitale overgang.

Mireille Blommaert 06 51 510 720
Monique Gerichhausen 06 52 866 166

info@menoactive.nl
www.menoactive.nl

VITAAL
DOOR DE

OVERGANG



ONS AANBOD

WORKSHOPS & TRAININGEN
Deze sessies voor werknemers en

leidinggevenden zijn gericht op:
- Herkennen en erkennen van de overgang

op de werkvloer
- Vitaliteit en leefstijl

LEZINGEN & INSPIRATIESESSIES

In deze sessies nemen we medewerkers
en leidinggevenden mee in de wereld van

de overgang

1 OP 1 COACHING

We bieden de mogelijkheid om vrouwen
individueel te begeleiden. Hierbij geven we

vrouwen tools zodat zij vitaal door de
overgang gaan en daardoor actief aan het

werk blijven.

NIEUWSGIERIG?
NEEM VRIJBLIJVEND

CONTACT MET ONS OP

PROGRAMMA'S OP MAAT
Wij bieden tools en handvatten om een

overgangsvriendelijk beleid te ontwikkelen
en te implementeren. Wij leveren
maatwerk afhankelijk van wat de

organisatie nodig heeft.

WERKENDE VROUWEN

In Nederland werken 3,8 miljoen vrouwen
Zo'n 1,9 miljoen daarvan zit in de overgang

 
80% van de vrouwen heeft overgangsklachten

IN DE OVERGANG

OVERGANGSKLACHTEN

Opvliegers
Slapeloosheid en vermoeidheid
Concentratiestoornissen
Stemmingswisselingen
Spier- en gewrichtspijn, etc.

kunnen 5-10 jaar duren

 INVLOED OP FUNCTIONEREN

Concentratie en motivatie          Stress en onzekerheid
 

Hierdoor nemen werkvermogen, productiviteit en werkprestaties af.
Ziekteverzuim en vervroegde uitval uit het werk toe.

OP HET WERK

 WAT WERKENDE VROUWEN ZEGGEN

 60% vindt combinatie overgang en werk zwaar
1 op de 10 heeft een burn-out door combinatie werk & overgang

1 op de 4 zit tegen burn-out aan
Bijna 10% meldt zich kortdurend ziek en > 90% vertelt niet dat het om overgangsklachten gaat

Leidinggevende/werkgever is bij slechts 1 op de 3 vrouwen op de hoogte
 

Bron: CNV, Onderzoek onder leden, maart 2021 


