
Wetenschappelijke onderzoeken naar
Burn-out wijzen erop dat in Nederland

veel geld wordt besteed aan
werknemers die leiden aan Burn-Out,

tot wel
60.000 euro! Aldus de ArboNed.

Laat je waardevolle werknemers
deelnemen aan dit programma om een

mogelijke
burn-out te voorkomen of om een

vermoedelijke burn-out in zijn vroege
stadium te signaleren en voorkom

hiermee een hoop ellende!

Psychologenpraktijk
GreenPsy

BOOTCAMP

VOORKOM
Burn - out!

"For a beautiful mind"

Werkgerelateerde verzuimgevallen en
aandoeningen leiden tot hoge kosten. Naar

schatting belopen de kosten van
loondoorbetaling bij werkgerelateerd verzuim

5 miljard euro op jaarbasis, en die van
arbeidsongeschiktheid door werk 2,1 miljard
euro. De zorgkosten voor personen met een
arbeidsgerelateerde aandoening zijn 1,6

miljard euro. Samen belopen deze kosten 8,7
miljard euro. Hiervan komt meer dan de helft
door werkgerelateerde psychische klachten.



De training is opgebouwd uit 6 bijeenkomsten van
120 minuten. Hierin komen o.a. de volgende
aspecten aan bod;
- Inzicht in burn-out,
- Stress en vermoeidheid,
- Slaapstoornissen,
- Nabijheid en distantie,
- Grenzen/assertiviteit,
- Draagkracht/autonomie,
- Concentratieproblemen,
- Mindfulness.

*De bijeenkomsten vinden plaats op uw locatie. De
dagen en tijden zijn flexibel in te zetten.

In 2017 bleek 14,9% van de mannelijke
werknemers en 17,1% van de vrouwelijke
werknemers enkele keren per maand of vaker
burn-out klachten te ervaren. De gevoelens van
vermoeidheid en uitputtung zijn gemeten aan de
hand van vijf items waaronder emotionele
uitputtung, leeg voelen en vermoeidheid. Dit
blijkt uit zelfrapportage van werknemers in de
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
(NEA) onder werknemers. Meer vrouwelijke
werknemers ervaren burn-out. Dit geldt voor alle
leeftijdscategorieën (Hooftman et al., 2018).

In 2017 gaf ruim 37,1% van de werknemers aan
dat werkstress de belangrijkste oorzaak is van
het werkgerelateerde verzuim. Dit blijkt uit
zelfrapportage van werknemers in de NEA.
Werkstress is uiteraard niet hetzelfde als
burn-out of overspannenheid, maar er zijn wel
overeenkomsten en het kan snel leiden tot een
burn-out.
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Boek Nu! En reserveer op tijd!


