Luisterlijn uitgebreid tijdens corona-crisis
In de afgelopen weken is de wereld voor ons allemaal veranderd. Het brengt veel onzekerheid,
angst en reorganisatie met zich mee. We zijn allemaal op zoek naar een duidelijke en leefbare
structuur.
We willen daarom alle collega’s de nodige ondersteuning bieden door een uitbreiding van de
Luisterlijn op een speciaal nummer voor Partena medewerkers: 0800 88082.
Wat kan je verwachten van de uitgebreide Luisterlijn voor Partena medewerkers?
•

De dienstverlening is gratis tot het einde
van de corona periode

•

Je kan 24 uur per dag en 7 dagen per
week terecht bij een psycholoog voor al
jouw vragen en zorgen. Het zijn erkende
professionele psychologen met alle
nodige ervaring op het gebied van
welzijn of mentale gezondheid, zoals
stress, verlies of relatieproblemen.

•

Je kan juridisch en financieel advies krijgen

•

In drie talen: Frans, Nederlands en Engels

•

Je krijgt altijd iemand aan de telefoon.

•

De dienstverlening is vertrouwelijk. Er wordt geen persoonlijke informatie gedeeld met
andere personen, ook niet naar je werkgever.

Nood aan een luisterend oor?
We breiden voor alle Partena
medewerkers de Luisterlijn uit tot het
einde van de corona-periode: 24/7 en
gratis onbeperkt aantal gesprekken

Kortom, je kan gebruik maken van deze dienst om je zorgen te bespreken of om vragen te stellen
over welke situatie dan ook, waar je mee wordt geconfronteerd, van simpele alledaagse situaties
tot ingrijpende gebeurtenissen in je leven, zoals het omgaan met schulden, consumentenrechten,
huurproblemen en familieproblemen. Zij zullen je juridisch advies geven of je de middelen bieden
om tot een weloverwogen beslissing te komen over hoe verder te gaan. Je kan ook gerust bellen
om te bespreken welke begeleiding en ondersteuning de Luisterlijn je kan bieden.
>> Merk je dat je wat steun kan gebruiken? Neem dan contact op met de luisterlijn op het nummer:

0800 88 082

