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SAMENVATTING PILOOTPROJECT 

IN ENKELE WOORDEN

• Duur: 
3 jaar of 1000 werknemers tijdens het traject

• Doelgroep: 
Werknemers in een vroeg stadium van burn-out: 
aan het werk zijn of arbeidsongeschikt sedert minder 
dan 2 maanden

• Sectoren: 

• Banksector (exclusief verzekeringen en 
pensioenfondsen)

• Ziekenhuizen of verpleeginstellingen met huisvesting

• Privésector of provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten



VOOR DE WERKNEMER

• Volledig gratis begeleidingstraject: 

• Sessies rechtstreeks betaald door Fedris

• Vergoeding reiskosten

• Vertrouwelijkheid verzekerd, tenzij de 

werknemer besluit deze vertrouwelijkheid te 

verbreken (multidisciplinaire vergadering):

• Verzoek verwerkt door Fedris

• Begeleiders onafhankelijk van de werkgever

• Sessies buiten de werktijd

• Uitwisseling van informatie tussen personen 

die aan het beroepsgeheim gebonden zijn

• Aangepaste behandeling:

• Modulair traject

• Verschillende therapeutische benaderingen



BEGELEIDINGSNETWERK

Op 17/01/2019 FR NL

Individuele begeleider 24 23

Burn-out begeleider 22 17

Centra 6 9



BEGELEIDINGSNETWERK

• Carte à mettre
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

• Begeleiders engageren zich om de methodologie van 
Fedris te respecteren:

• Het aantal en de duurtijd van de sessies

• De inhoud van de sessies binnen elke fase

• Begeleiders worden vrij gelaten in hun therapeutische 
expertise



SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Te respecteren termijnen: 

• Bereikbaar zijn binnen de 24 uur op werkdagen 

• Een afspraak kunnen maken binnen de 10 
werkdagen

• Gesprekken aanbieden buiten de traditionele 
kantooruren 

• De werknemers ontvangen in een geschikte ruimte



FACTUREERBARE INHOUD

VOOR DE BEGELEIDERS

• Diagnosesessies + 1u verslag

• Stress & werkkliniek

• Individuele sessies: 

• Psycho-educatie

• Cognitief-gedragstherapeutische aanpak

• Psychomotorische aanpak

• Opvolgsessies

• Loopbaanheroriëntatie

• Eindverslag : 1u om te schrijven

€60/uur



FACTUREERBARE INHOUD VOOR DE 

PREVENTIEDIENST VAN DE WERKGEVER

• Kennisname van het dossier en de informatie die verstrekt 

wordt door de burn-out begeleider

• Organisatie en voorbereiding van het multidisciplinair 

overleg 

• Schrijven van een vergaderverslag 

• Analyse van elementen in het dossier die gegeneraliseerd 

kunnen worden naar een dienst, een cel, een afdeling, … 

en de benutting van deze informatie om het actieplan voor 

preventie binnen de organisatie te versterken 

Vergoeding van €650



INFORMATIEMIDDELEN

Beschikbaar voor iedereen:

• Folders

• Affiches

• Brochures

• Films

Beschikbaar op de website van Fedris

Gedrukte exemplaren kunnen worden besteld 



WEBSITE



WEBSITE



LINKEDIN



FACEBOOK



CONTACT

Burn-out project-team

burnout@Fedris.be

02/272 21 70

Vragen:

• Over het project

• Over de dossiers 

• Kandidaturen voor centra / begeleiders 

Communicatiedienst

communication@Fedris.be

02 272 21 15

02 272 21 72

• Contact voor de pers

• Communicatiemateriaal bestellen



BEDANKT


