
Iedereen die ondersteuning nodig

heeft en moeilijkheden ervaart bij het

nemen van drempels en stappen om

verder te groeien

 

Mocht u als werkgever problemen

signaleren kunt u uw medewerkers

een hulptraject aanbieden. Zo’n

investering verdient zichzelf terug,

zeker bij preventieve inzet zorgt dit

voor minder zorgen thuis met rust in

het hoofd, betere werkprestaties en

minder ziekteverzuim.

 

Wie kan terecht bij
Fransies CIO?

Iedereen heeft in zijn of haar leven

te maken met het regelen van

persoonlijke of financiële zaken.

Soms gaat dit prima en soms ook

niet, in beide gevallen kan je

behoefte hebben aan ondersteuning

hierbij. Fransies CIO kan op eigen

wijze helpen orde te scheppen op

dit vlak. Achter ‘eigen wijze’ schuilt

de gedachte dat achter raken met

de administratie niet altijd onkunde

of onwil is, maar dat dit vaak

gebeurt door drukte, verlies van

overzicht, mentale en emotionele

disbalans en al dan niet

bijbehorende fysieke beperkingen. 

 

FRANSIES CIO

Van Swietenstraat 16, 4535BC Terneuzen

0648795882

info@fransiescio.nl

 www.fransiescio.nl

Contact

Voor meer info over de trajecten en

prijzen kun je contact zoeken via 

0648795882 

of 

 www.fransiescio.nl



Leer van jouw diepste

pijn je grootste kracht

te maken!

Administratieve ondersteuning bij

overbelasting

Inzichtelijk krijgen van de financiële

situatie en daar actie en

verantwoordelijkheid in leren nemen

Praktische ondersteuning bij beginnende

problematische schulden

Bewustwording van de link tussen

financiële stress, lichamelijke klachten of

burnoutklachten

Cacaoceremonie/ koudwaterbaden

/breathing

  

 

 

Door oefeningen wordt je op een hartelijke

en respectvolle manier bewust gemaakt van

je eigen situatie.

 

Bewustwording helpt je bij het veranderen 

van jouw mindset en kan zorgen voor

leefstijlaanpassingen.

Veranderen deze, dan raak je uit de

negatieve cirkel uit de administratieve

achterstand, uit de schulden, met rust in je

hoofd en een positieve kijk op jouw wereld.

 

Neem de regie terug

over jouw leven

Wat biedt Fransies CIO
 
 

 

Werkwijze
 
 

Bij Fransies CIO gaan we eerst met je in

gesprek om er samen achter te komen

waar de knelpunten zitten. Vervolgens

wordt bepaald welk traject het beste

gevolgd kan worden. 

 

We gebruiken meestal de ingang

financiën om zo financiële stress voor te

zijn en hier rust en balans in te brengen.

Daarna bekijken we wat nodig is, welke

blokkades in het lijf vast zitten en kunnen

we met verschillende methodes zorgen

dat er balans komt.


