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Doelstelling

Het Kabinet De Block wil samen met alle stakeholders in overleg een geïntegreerd beleid inzake 
preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeniningen uitwerken

1. Uitgewerkte visie op het geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale 
aandoeningen

2. Selectie-, opvolgings- en evaluatiemethodologie voor de pilootprojecten 

3. Inhoud van de website
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Integratie?

✓ Stakeholders

✓ Preventieniveaus

✓ Bestaande projecten

✓ …
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Möbius projectteam

Dominique Roodhooft
Dominique.Roodhooft@mobius.eu

Projectpartner

Nicolas Claus
Nicolas.Claus@mobius.eu

Projectleider

Eline Maes
Eline.Maes@mobius.eu

Expert

Ania Coen
Ania.Coen@mobius.eu

Consultant

Bestuur & Validatie

Actoren & Experten
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2019

Kick-off 
Pilootprojecten

Apr - Jun

2018

Jan - Maa Jul - Sep Okt - Dec

Opstellen geïntegreerd
preventiebeleid

Pilootprojecten

21/09 
DEADLINE INDIENEN 
KANDIDAATSTELLING

31/10 COMMUNICATIE SELECTIE 
PILOOTPROJECTEN

Planning Project : Januari 2018 – November 2019

Apr - JunJan - Maa Jul - Sep Okt - Nov

Opstellen geïntegreerd preventiebeleid

31/11 FINALE EVALUATIE 
PILOOTPROJECTEN
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Preventiebeleid: Participatief traject opstellen actieplan

Gezamenlijke 
sessie:

Gezamenlijke 
sessie:

4 werksessies
(1 per preventieniveau):

4 werksessies
(1 per interventieniveau):

Interviews & 
desk reserach:

Secundaire preventie

Interviews 
stakeholders

Interviews experten

Desk research

Volksgezondheid 

Tertiaire preventie

Primaire preventie

Beleid

Werksessie met
alle preventie-/ 

interventieniveaus samen

Welzijn privésfeer 

Werkveld 

Behandeling 
(medisch/zorg)

Werksessie met
alle preventie-/ 

interventieniveaus samen

✓ Vastleggen kader
✓ Input SWOT

✓ Pijlers visie
✓ Eerste versie beleidsplan

✓ Verdieping beleidsplan           
per interventieniveau

✓ Vervolledigen / valideren 
tussentijdse versie beleidsplan

✓ Verdiepen kader
✓ Aanvullen SWOT

AprilFebruari MeiMaart 2018Juni
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Preventiebeleid: Werkwijze opstellen actieplan

“Wat is de droom met 
betrekking tot de ideale 
situatie binnen 10 jaar, 

rekening houdend met wat 
realistisch is?” 
(slechts 1 zin!)

Niveau preventie / prévention

Primaire preventie -
Prévention primaire

Secundaire 
preventie -
Prévention 
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite

Vóór de 
schooltijd -

Avant 
l’école

Tijdens de 
schooltijd -

Pendant 
l’enseignement 
/ la formation

Loopbaan - Carrière

N
iv

e
a

u
  i

n
te

rv
e

n
ti

e
 / 

in
te

rv
e

n
ti

o
n

Geen 
symptomen -

Pas de 
symptômes

Eerste 
symptomen -

Premiers 
symptômes

Diagnose -
Diagnostic

Behandeling -
Traitement

Reïntegratie -
Réintégration

Opvolging -
Suivi

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Actoren behandeling: 
Medisch / zorg * -

Acteurs traitement: 
médical / soins *

* Zorgactoren in de brede zin (bv. ook coaches om vaardigheden te versterken) – acteurs de soins dans le sens large (ex. aussi des coach pour renforces des compétences)

Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Septembe

r

Oktober November

1. Opstartfase  aantal dagen   aantal dagen  

1.1 Stap 1 

1.2 Stap 2                                   4,00 

1.3 Stap 3                                   1,00 

2. Analyse van de huidige situatie                                 19,00                                 19,00 

2.1 Tussenstap 1 

1.Stap 1 Methodologie 1                                   5,00                                   5,00 

2. Stap 2 Methodologie 2                                   2,00                                   2,00 

2.2 Tussenstap 2

1. Stap 1 Methodologie 1                                   3,00                                   3,00 

2. Stap 2 Methodologie 2                                   9,00                                   9,00 

3. Uitwerken van de gewenste situatie                                   5,00                                   5,00 

3.1 Stap 1 Methodologie 1                                   5,00                                   5,00 

3.2 Stap 2 Methodologie 2

4. Implementatie                                 15,00                                 15,00 

4.1 Stap 1 Methodologie 1 

4.2 Stap 2 Methodologie 2                                 12,00                                 12,00 

4. Evaluatie van de resultaten 

4.1 Stap 1 Methodologie 1 

4.2 Stap 2 Methodologie 2                                   3,00                                   3,00 

5. Project Management, Communicatie en draagvlak 

5.1 Stap 1 Methodologie 1 

6. Rapportage à la commission de suivi des projets 

pilotes

5.1 Stap 1 Methodologie 1 

TOTAAL #REF! #REF!

PROJECTSTAP WERKWIJZE DELIVERABLES 

2018 2019

Tijdsinschatting 

projectcoördinator 

(aantal dagen/man)

Tijdsinschatting 

projectteamleden 

(Facultatief) (aantal 

dagen/man)

Beschrijving van de projectstap

Projectplan

TemplateHand-
leiding

Geïntegreerd beleidsplan 
met acties per interventieniveau

Raamwerk 
geïntegreerde preventie

PilootprojectenSWOT

Geïntegreerde visie
Internationale toetsing

STERKTES
Wat bestaat al? 

Wat loopt goed? ...

OPPORTUNITEITEN
Wat zijn gunstige evoluties of gebeurtenissen 

waarop kan worden ingespeeld?

ZWAKTES
Wat ontbreekt?

Wat loopt niet goed? ...

BEDREIGINGEN
Wat zijn nadelige evoluties of gebeurtenissen

waartegen we ons dienen te wapenen?

INTERNE 
FACTOREN

EXTERNE 
FACTOREN

POSITIEVE FACTOREN NEGATIEVE FACTOREN
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Geïntegreerde visie

41 32

Aandacht voor het welzijn van elk individu is verankerd in de maatschappij
dankzij een gedeelde verantwoordelijkheid door individu en werkveld.

Arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen worden maximaal voorkomen, 
en desgevallend effectief aangepakt,

gebaseerd op de sterktes van elk individu, een systemische en multidisciplinaire benadering en
het belang van werk en krachtige organisaties, binnen de realiteit van de arbeidsverhoudingen.

Verankering                                          
in de maatschappij

(Welzijn & sterktes van) 
individu centraal

Belang van werk & 
krachtige organisaties

Systemische / 
multidisciplinaire 

benadering

41 32
De visie omvat 4 pijlers: 
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Interventieniveau: Beleid

P1. De elementen van beleid en wetgeving op het vlak van sociale zekerheid, onderwijs, volksgezondheid en werk zijn coherent en worden 

effectief geïmplementeerd

P1.1 Het welzijn in het algemeen is ingebed in alle politieke beslissingen

P1.2 Het beleid van de verschillende beleidsniveaus is coherent en complementair

P1.3 De wetgeving is begrijpbaar en de toepassing ervan wordt actief opgevolgd

P2. Geestelijke gezondheid wordt bevorderd via sensibilisering, ondersteuning en "empowerment"

P2.1 De burger is gesensibiliseerd, geïnformeerd en ondersteund rond geestelijke gezondheid op alle niveaus 

P2.2 De burger wordt geïnformeerd en ondersteund rond geestelijke gezondheid in het algemeen

P2.3 Er is "empowerment" rond algemeen welzijn (geestelijke gezondheid en welzijn op het werk)

P3. Algemeen welzijn (geestelijke gezondheid en welzijn op het werk) wordt ondersteund via de schoolomgeving en onderwijsprogramma's 

P3.1 Algemeen welzijn wordt bevorderd via het onderwijs

P3.2 In de opleiding van zorgprofessionals worden de nodige vaardigheden voor het omgaan met arbeidsgerelateerde aandoeningen (vanuit het 

eigen werkdomein) aangeleerd

P3.3 In de opleiding van zorgprofessionals worden vaardigheden en kennis ten voordele van multidisciplinaire samenwerking aangeleerd

P4. Een verbetering van het beleid in het werkveld wordt gegarandeerd en er zijn ondersteuningsmechanismen en prikkels voor werkgevers

P4.1 Welzijn op het werk wordt gepromoot en ondersteund

P4.2 Mobiliteit tussen organisaties wordt gefaciliteerd

P4.3 Voor KMO's, ZKO's en zelfstandigen zijn er aangepaste / bijkomende maatregelen, met aandacht voor de grootte van de organisatie

P5. Het zorgaanbod is kwalitatief en toegankelijk

P5.1 Multidisciplinaire samenwerking wordt bevorderd

P5.2 De kwaliteit van het aanbod wordt bevorderd

P5.3 Het zorgaanbod is toegankelijk

Doelstellingen om de visie te realiseren

Visie

Interventieniveau: Werkveld

O1. Elke organisatie, publiek of privaat, voert een geïntegreerd beleid rond welzijn op het werk en heeft een sterke werking van en 

samenwerking met actoren voor preventie

O1.1 Welzijn op het werk is ingebed in de cultuur en strategie van iedere organisatie

O1.2 Er is een sterke samenwerking met alle preventieactoren 

O2. Werkenden worden beschermd tegen overmatige werklast en kunnen in elke fase van hun loopbaan op een gepaste manier aan de slag 

blijven
O2.1 Werkenden worden beschermd tegen onaangepaste arbeidsomstandigheden en overmatige werkbelasting

O2.2 De work/life balans wordt bevorderd

O2.3 Werkenden kunnen op een gepaste wijze aan de slag blijven in elke fase van de loopbaan 

O3. Iedereen in de organisatie beschikt op zijn/haar niveau over de nodige kennis en vaardigheden voor preventie, erkenning van signalen 

en het omgaan met personen met een arbeidsgerelateerde mentale aandoening

O3.1 Op alle niveaus zijn werknemers geïnformeerd en ondersteund om met de problematiek om te gaan

O3.2 De link met de organisatie wordt zoveel mogelijk behouden

O3.3 Er is een beleid en procedure voor reïntegratie na uitval

O4. Werkenden krijgen in de organisatie autonomie en ondersteuning om hun job uit te voeren

O4.1 Er is voldoende ondersteuning van en door de leidinggevende

O4.2 Werkenden kunnen terugvallen op ondersteuningsmechanismen en op elkaar

O4.3 Er is opleiding in functie van de noden om de job uit te voeren

O5. Werkenden hebben tijdens hun hele carrière een gepaste job / rollen in lijn met hun competenties, interesses en waarden, in een 

geschikte organisatieO5.1 Er is aandacht voor een goede match tussen individu, job, team en organisatie

O5.2 De werkende wordt aangemoedigd om de eigen carrière in handen te nemen

O5.3 Heroriëntatie, ontwikkeling en evolutie zijn mogelijk tijdens de carrière

Interventieniveau: Welzijn privésfeer

W1. Zelfmanagement en zelfbewustzijn worden gestimuleerd en gefaciliteerd

W1.1 Een reflectiemoment over de eigen levenskeuzes wordt aangemoedigd

W1.2 Er is sensibilisering en ondersteuning rond zelfzorg

W1.3 De persoonlijke hulpbronnen voor een goede geestelijke gezondheid worden verhoogd

W1.4 Er wordt verantwoord omgegaan met technologie en technologie wordt ingezet waar mogelijk als hulpmiddel 

W2. Er is destigmatisering en een verhoogd gevoel van co-responsabiliteit m.b.t. arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen

W2.1 Er is een verhoogde bespreekbaarheid en een sterk gevoel van co-responsabiliteit

W2.2 Er is specifieke aandacht voor destigmatisering

W2.3 Er is openheid voor diversiteit

W3. Er is aandacht voor de psychosociale educatie, doorheen het hele sociale netwerk, vanaf de kindertijd 

W3.1 Ouders worden gestimuleerd en ondersteund om aan psycho-educatie te doen

W3.2 In scholen wordt de geestelijke gezondheid van leerlingen bevorderd

W3.3 Het onderwijs bereidt leerlingen / studenten voor op de arbeidsmarkt alsook op een mogelijke heroriëntering op elk moment van het leven

Interventieniveau: Behandeling (medisch / zorg)

M1. Er is uniformisering in de definities en aanpak van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen

M1.1 Er is een gemeenschappelijk kader betreffende definities en tools met betrekking tot arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen, met 

openheid voor nieuwe beschikbare inzichten
M1.2 Er is een geharmoniseerde aanpak als kader met verschillende tools om arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen aan te pakken op alle 

verschillende preventieniveausM2. Behandeling en reïntegratie gebeuren via een multidisciplinaire samenwerking en volgens een zorgtraject

M2.1 Er is een zorgtraject voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen

M2.2 Er is een centraal contactpunt als schakel tussen alle betrokken actoren

M2.3 Er is regelmatige evaluatie en bijsturing van het zorgtraject

M3. De behandeling en reïntegratie zijn op maat van de inviduele patiënt

M3.1 Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van het individu / de patiënt

M3.2 Het individu / de patiënt wordt als actor beschouwd en er wordt vertrokken vanuit de sterktes

M3.3 De behandeling en reïntegratie zijn een gedeelde verantwoordelijkheid

M4. Het zorg- en reïntegratietraject voorziet een link met de organisatie en er is aandacht voor opvolging / hervalpreventie

M4.1 Reïntegratie gebeurt in afstemming met de organisatie en het team / de collega's

M4.2 Er wordt opvolging voorzienM5. Er is een aanbod aan diensten voor groepen
M5.1 Er is een aanbod aan diensten voor groepen
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Actieplan:
Acties om de doelstellingen te realiseren en dus ook de visie

Type / bron? * 
N° 

actie
Actieplan

Prioritaire 

actie?

0. Interventieniveau Interventieniveau: Beleid

1. Doelstelling P4. Een verbetering van het beleid in het werkveld wordt gegarandeerd en er zijn ondersteuningsmechanismen en prikkels voor werkgevers

2. Subdoelstelling P4.1 Welzijn op het werk wordt gepromoot en ondersteund

3. Actie uit werksessies 26

Investeren in onderzoek:

- Laten doorstromen van data uit organisaties om de impact van bepaalde acties in kaart te brengen

- Inkopen van kennis van organisaties om deze vervolgens te uniformiseren / best practices ter beschikking te stellen

- Oprichten van een "sociaal en maatschappelijk observatielaboratorium" om beter rekening te houden met het lijden van het werk

?

4. Toevoeging HGR

Voor de diagnose, waarvoor er geen officiële criteria of gevalideerde evaluatie-instrumenten voorhanden zijn, raadt de HGR aan om een goedgekeurd en betrouwbaar 

meetinstrument met duidelijke cut-offscores te ontwikkelen. Dit instrument zou het enerzijds mogelijk moeten maken om de prevalentie van burn-out in de bevolking te 

ramen en anderzijds de individuele gevallen van burn-out te identificeren. Het zou dan ook mogelijk moeten zijn om te bepalen waar er secundaire preventiemaatregelen 

nodig zijn.

-

4. Toevoeging HGR
Omdat burn-out samenhangt met het maatschappijmodel raadt de HGR op het vlak van preventie ook aan dat de sociale partners en de overheid algemeen nadenken over 

het maatschappijmodel, meer bepaald over een nieuw model van werkorganisatie dat “duurzamer” en “werkbaarder” is en minder prestatiegericht.
-

3. Actie uit werksessies 27

Belonen van organisaties die moeite doen:

- Opzetten van financiële hulpmiddelen ter ondersteuning / belonen van organisaties die een effectief en duurzaam risicopreventiebeleid voeren en deze organisaties ook 

erkenning / zichtbaarheid geven 

- Ook belonen van KMO's die welzijn ter harte nemen (ook al installeren ze hiervoor geen geformaliseerd beleid)

Ja

5. Toevoeging OESO Specificeren van verplichtingen van de werkgever in termen van psychosociale risicobeoordeling en risicopreventie. -

5. Toevoeging OESO Bieden van tools en hulpmiddelen om werkgevers in staat te stellen de psychosociale werkomgeving aan te passen. -

5. Toevoeging OESO Uitbreiden van de verplichting om ziekteverlof te financieren om het voorkomen van afwezigheid en het bevorderen van terugkeer naar werk aan te moedigen. -

3. Actie uit werksessies 28

Aanreiken van hefbomen voor actie m.b.t. "welzijn op het werk" voor organisaties:

- Voorzien van een gemakkelijke toets waarmee organisaties zichzelf kunnen evalueren

- Laten ontwikkelen en ter beschikking stellen van tools om overmatige werkdruk en andere risicofactoren (te lage werkbelasting, match capaciteiten/aspiraties, gebrek 

aan autonomie, ...) te identificeren

- Voorzien van een toolbox voor organisaties / werknemers in organisaties met methodieken / tools ter preventie

Neen

3. Actie uit werksessies 29
Bevorderen van nieuwe werkvormen (thuiswerk, telewerk, flexibele uurroosters, ...) in afstemming tussen de betrokken partijen - met aandacht voor nieuwe mogelijke 

risico's die hiermee samenhangen!
Ja

3. Actie uit werksessies 30
Instellen van maatregelen voor het aanpasbaar maken van de loopbaan aan de individuele situatie (mits objectieve beoordeling van de individuele situatie) => 'Werknemer 

als architect van zijn loopbaan' = zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen
Ja

3. Actie uit werksessies 31
Voorzien van gepaste financiering en slimme oplossingen voor het vergemakkelijken van tijdelijke vervanging in organisaties (door ziekte, moederschaps- of 

ouderschapsverlof, ...) zodat de rest van het team niet overwerkt geraakt
Neen
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Introductie (NL)

• Het doel is het opstellen van een geïntegreerd beleid rond de preventie en aanpak                                            
van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.

• Integratie is nodig op twee niveaus:

✓ Integratie van de verschillende preventieniveaus;

✓ Integratie van de verschillende interventieniveaus.

• Om een geïntegreerd beleidsplan op te stellen, is nood aan een geïntegreerd raamwerk.                            
Een uitgangspunt van het beleid is dat het individu centraal staat. Daarom hanteren we het raamwerk 
van een ‘journey’, met daarin alle fases die een individu dat een arbeidsgerelateerde mentale 
aandoening ontwikkelt, gedurende het leven doorloopt.

• Alle acties worden geplot in dit geïntegreerd raamwerk.                                                                      
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen acties met focus op 1 individu, acties met focus op       
een groep van individuen / team en acties met een organisatiebrede focus (in één organisatie of over 
meerdere organisaties heen).
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Niveau preventie / prévention

Primaire preventie -
Prévention Primaire

Secundaire 
preventie -
Prévention 
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot aan het pensioen

Vóór de 
schooltijd

Tijdens de 
schooltijd

Loopbaan

N
iv

e
a

u
  i

n
te

rv
e

n
ti

e
 / 

in
te

rv
e

n
ti

o
n

Geen 
symptomen

Eerste 
symptomen

Diagnose Behandeling Reïntegratie Opvolging

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Actoren behandeling: 
Medisch / zorg * -

Acteurs traitement: 
médical / soins *

‘Journey’ van het individu

Het individu wordt geboren, gaat naar school en start vervolgens een carrière.
Tijdens de carrière wordt het individu mogelijk geconfronteerd met eerste symptomen van 
een arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen. 
Indien niet tijdig en adequaat wordt ingegrepen kan hij of zij een aandoening ontwikkelen en 
wordt vervolgens een diagnose gesteld. 
Daarna wordt gestart met de behandeling waarbij of waarna de reïntegratie plaatsvindt, 
gevolgd door een noodzakelijke fase van opvolging.

In zijn of haar leven tot aan het pensioen doorloopt een individu verschillende fases:
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Verschillende fases in de ‘journey’

Niveau preventie / prévention

Primaire preventie -
Prévention Primaire

Secundaire 
preventie -
Prévention 
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen

Vóór de 
schooltijd

Tijdens de 
schooltijd

Loopbaan

N
iv

e
a

u
  i

n
te

rv
e

n
ti

e
 / 

in
te

rv
e

n
ti

o
n Geen 

symptomen
Eerste 

symptomen
Diagnose Behandeling Reïntegratie Opvolging

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Actoren behandeling: 
Medisch / zorg * -

Acteurs traitement: 
médical / soins *

Een aantal preventieve maatregelen starten al bij het begin van het leven van het individu.
Het betreft maatregelen om de middelen (draagkracht, coping-vaardigheden, …) van het individu te 
versterken

• Deze maatregelen starten idealiter vanaf het begin van het leven (bv. via aanpak / attitude van de 
ouders, ...).

• Deze maatregelen gaan verder tijdens de schooltijd en de carrière.
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Verschillende fases in de ‘journey’

Niveau preventie / prévention

Primaire preventie -
Prévention Primaire

Secundaire 
preventie -
Prévention 
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen

Vóór de 
schooltijd

Tijdens de 
schooltijd

Loopbaan

N
iv

e
a

u
  i

n
te

rv
e

n
ti

e
 / 

in
te

rv
e

n
ti

o
n Geen 

symptomen
Eerste 

symptomen
Diagnose Behandeling Reïntegratie Opvolging

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Actoren behandeling: 
Medisch / zorg * -

Acteurs traitement: 
médical / soins *

Een aantal preventieve maatregelen gerelateerd aan de carrière kunnen plaatsvinden wanneer het 
individu nog geen symptomen vertoont:

• Maatregelen op individueel niveau, bijvoorbeel een opleiding om het evenwicht tussen werk en privé 
beter te beheersen

• Collectieve maatregelen om de risico’s op het domein van gezondheid en werk in de organisatie te 
verminderen (gelinkt aan arbeidsorganisatie, werkomgeving, etc. (cf. 5A’s, …)
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Verschillende niveaus van preventie

Preventieniveau

Primaire preventie
Secundaire 
preventie

Tertiaire preventie

Leven tot het pensioen

Vóór de 
schooltijd

Tijdens de 
schooltijd

Loopbaan

N
iv

e
a

u
  i

n
te

rv
e

n
ti

e
 / 

in
te

rv
e

n
ti

o
n

Geen 
symptomen

Eerste 
symptomen

Diagnose Behandeling Reïntegratie Opvolging

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Actoren behandeling: 
Medisch / zorg * -

Acteurs traitement: 
médical / soins *

* Zorgactoren in de brede zin (bv. ook coaches om vaardigheden te versterken) – acteurs de soins dans le sens large (ex. aussi des coach pour renforces des compétences)

Bij tekenen 
aandoening

→

ondersteuningsproces
werkbehoud

(individuele en 
collectieve

maatregelen)

Wanneer de arbeidsgerelateerde mentale 
aandoening aanwezig is

→ organisatorisch proces ter bevordering
van reïntegratie

(individuele + collectieve maatregelen)

Vóór de arbeidsgerelateerde mentale 
aandoening aanwezig is

→Versterken van de middelen van het 
individu +

opzetten van collectieve maatregelen
tegen risico’s in de organisatie
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Verschillende niveaus van interventie

Niveau de prévention

Prévention primaire
Prévention 
secondaire

Prévention tertiaire

Vie jusqu’à la retraite

Avant 
l’école

Pendant 
l’enseignement 
/ la formation

Carrière

In
te

rv
e

n
ti

n
iv

e
a

u

Pas de 
symptômes

Premiers 
symptômes

Diagnostic Traitement Réintégration Suivi

Beleid

Welzijn privésfeer

Werkveld

Behandeling 
(medisch / zorg) *

* Zorgactoren in de brede zin (bv. Ook coaches om vaardigheden te versterken)

Het geheel van actoren die actie kunnen ondernemen op de verschillende beleidsniveaus, namelijk
overheidsdiensten en instellingen, zoals de instellingen voor sociale zekerheid, de verschillende mutualiteiten, etc.

Het geheel van actoren die kunnen bijdragen aan het algemeen welzijn van het individu via het uitvoeren van 
studies en onderzoek, het aanbieden van diensten om het individu in zijn/haar sterktes te zetten, etc. 

Het geheel van actoren die rechtsreeks betrokken zijn in het werkveld, namelijk werkgever, werknemer, vakbonden, 
interne en externe preventiediensten, arbeidsartsen, etc. 

Alle organisaties en beroepen die betrokken zijn bij de diagnose, behandeling, reïntegratie en opvolging (multi-
disciplinair), zoals huisartsen, psychiaters, psychologen, coaches, etc.
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Raamwerk geïntegreerde preventie

Niveau de prévention

Primaire preventie
Secundaire 
preventie

Tertiaire preventie

Leven tot het pensioen

Vóór de 
schooltijd

Tijdens de 
schooltijd

Carrière

In
te

rv
e

n
ti

e
n

iv
e

a
u

Geen 
symptomen

Eerste 
symptomen

Diagnose Behandeling Reïntegratie Opvolging

Beleid

Welzijn privésfeer

Werkveld

Behandeling
(medisch / zorg) *

* Zorgactoren in de brede zin (bv. Ook coaches om vaardigheden te versterken)

Focus op 1 individu 

Focus op een groep
individuen / team

Organisatiebrede focus 
(1 of meer organisaties)

De acties kunnen een verschillende focus / accent hebben:
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Agenda

1. Introductie door Minister De Block

2. Toelichting Project Möbius

3. Toelichting complementaire pilootprojecten

4. Wereldcafé pilootprojecten

-- Pauze --

5. Kandidaatstelling pilootprojecten

6. Interactieve netwerking

9:00 - 9:15

9:15 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00
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Presentatie pilootprojecten Nationale ArbeidsRaad (NAR)

http://prezi.com/t6jcifzxp8p_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

http://secure-web.cisco.com/1nvtwYNPDjhgIT6skVyoLgboEseOlRBE6YOrnIgaVgVdwPC2XuLhFO_L3yGbbx6in8zK3Jtn6v1LCfoWDjxmU86VBdBmIFiILRyPwVg5b2vKnaOZpO9vdEm_P0sV8Wu3GF-0gCoVc0K5S6eYl7Bys2ayOhvMIapMFzVJILLhNmtkVctnQWRivI2PJjkZwzlW_OcXXHHvt7TcwZ0LcZyP0cgQNdbQJNOAvsiONTWF7fAC-H415NkINCT8x3yGZCYe47XbQSRELnM93jW3k76cN4ndtI6WcOpmfnRuQGDk9V2AzpYzOm8GeOkUyOnLylbtzCrFB2qY3smjY_hj297-scJR5-HVsb9D_qhBfv6Mfk8VzxTA4JduHUwC7RrEuTb4z4ahh6EmAFFrvsmVZ36YIqskBOCFWursFklcbAu7AfSOutL_2zVZVKzM2niKYyXiP156Rw4BwCL-RbKiR-d-Htg/http:/prezi.com/t6jcifzxp8p_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Fedris pilootproject over secundaire 

preventie van burn-out

L. Braeckman (UGent) en I. Hansez (ULg)  

26/06/2018 
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Achtergrond en situering project

24



Hoe secundaire preventie onderscheiden van 

tertiaire preventie?

Secundaire

preventie

Tertiaire preventie

Werk-

onderbreking

Altijd aan het werk

of  

Frequente

onderbrekingen maar 

kort

Werkonderberking

van meer dan een

maand of  doorgaat

Stadium van 

burnout 1-2 2-3



Preventie van burn-out : 

lopende projecten

26

Primaire preventie            Secundaire

Vroegtijdige opsporing          Pilootproject

Preventie Tertiaire preventie

Fedris Zorgpad–Re-integratie



Behandelingstraject 
voor secundaire preventie

27
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Behandelingstraject

2 instroommogelijkheden tot het proces
→ huisarts
→ bedrijfsarts / PAPA

2 fasen in het proces 
• opsporingsfase
• begeleidingsfase 

2 soorten begeleiders 
• burn-out begeleider
• de begeleider van individuele 

sessies
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Inhoud van de behandeling

Opsporingsfase: 2 sessies + verslag

Begeleidingsfase

• Sessies «werkgerelateerde problemen» (maximaal 6 sessies)

• Individuele sessies voor ondersteuning/psychologische begeleiding

- 3 Starter kitsessies: stressbeheersing/gezond leven/energierecuperatie 
- Max. 7 sessies volgens de psychomotorische/cognitief-gedragstherapeutische 
benaderingen

• Spontane consultatie/werkhervattingsonderzoek bij de bedrijfsarts met 
de mogelijkheid tot een multidisciplinaire vergadering bij behoud van 
werk/werkhervatting

• 2 sessies voor beroepsheroriëntatie indien verandering van 
loopbaantraject

• Eindverslag
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Inhoud van de sessies

«werkgerelateerde problemen»

- Luisteren en spreken over de realiteit van het werk door plaats 
te geven aan subjectiviteit en het leed op het werk te 
erkennen.

- Het identificeren van individuele en collectieve (vooral 
organisatorische) hulpbronnen, maar ook de medico-legale 
middelen → de werknemer opnieuw in staat stellen volwaardig 
te participeren op de werkvloer,

- Reflectie op de manieren om weer zin aan het werk te geven: 
Individuele ondersteuning en loopbaanbegeleiding: de 
werknemer begeleiden bij het opmaken van een balans van zijn 
loopbaan alsook nagaan wat hij/zij nog wil bereiken. Op basis 
hiervan kan een nieuw loopbaantraject ontwikkeld worden.
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Inhoud van de sessies

«werkgerelateerde problemen»

- Met de werknemer het type ondersteuning en psychologisch 
advies dat nodig is bepalen: individuele technieken en 
methoden volgens de cognitieve, gedragsmatige, emotionele 
of psychomotorische benadering.

- Bespreken van de mogelijkheid tot een multidisciplinaire 
vergadering met de werkomgeving en in het desbetreffende 
geval de werknemer voorbereiden op het overleg over de 
werkomstandigheden → De werknemer in staat stellen tot 
analyse en het stellen van vragen aan de werkgever en 
anderen. 



Mapping op het Geïntegreerde Raamwerk 

voor preventie

32



Dank u voor de aandacht – Vragen?

33
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Geïntegreerd preventiebeleid voor 
arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen

Projecten binnen het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid 
dienst voor uitkeringen RIZIV

26/06/2018
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Pilootstudie: arbeidsre-integratie van mensen met burn-out:           
ontwikkeling van een transmuraal, multidisciplinair 

traject met  maximale afstemming van zorg en 
begeleiding naar werk

❑ Doelgroep: 
❑ Werknemers – zelfstandigen

❑ Vlaanderen – Brussel - Wallonië

❑ Min. 2 maanden arbeidsongeschikt erkend

❑ Burn-out

❑ Hebben geïnformeerde toestemming gegeven voor deelname aan het pilootproject

❑ Hoe is het zorgpad ontwikkeld?
❑ Literatuur

❑ Focusgroepen met alle betrokken stakeholders bv. huisartsen, psychiaters, psychologen, 
arbeidsartsen, adviserend artsen (NED + FR)
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Praktisch

❑ Op niveau van huisartsen praktijk en op toevallige wijze: verzekerde in 
interventiegroep (= ontwikkelde traject) of controlegroep (= standaard zorg)

❑ Zowel huisartsen als psychologen volgen protocol van de studie

❑Maximale ondersteuning van de huisarts en psycholoog door de onderzoekers:
❑ Contactmomenten in functie van uitleg studie

❑ Website met documenten van de studie en extra informatie

❑ Instructiefilmpjes

❑ Incentives voor psycholoog en huisarts; onkostenvergoeding voor verzekerde
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Situering van dit project in het “Raamwerk geïntegreerde preventie”

Niveau preventie / prévention

Primaire preventie -
Prévention primaire

Secundaire 
preventie -
Prévention 
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite

Vóór de 
schooltijd -

Avant 
l’école

Tijdens de 
schooltijd -

Pendant 
l’enseignement 
/ la formation

Loopbaan - Carrière

N
iv

e
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u
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n
te

rv
e

n
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e
 / 

in
te

rv
e

n
ti

o
n

Geen 
symptomen -

Pas de 
symptômes

Eerste 
symptomen -

Premiers 
symptômes

Diagnose -
Diagnostic

Behandeling -
Traitement

Reïntegratie -
Réintégration

Opvolging -
Suivi

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Behandeling 
(medisch / zorg) * -

Traitement 
(médical / soins) *

* Zorgactoren in de brede zin (bv. ook coaches om vaardigheden te versterken) – acteurs de soins dans le sens large (ex. aussi des coach pour renforces des compétences)
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Agenda

1. Introductie door Minister De Block

2. Toelichting Project Möbius

3. Toelichting complementaire pilootprojecten

4. Wereldcafé pilootprojecten

-- Pauze --

5. Kandidaatstelling pilootprojecten

6. Interactieve netwerking

9:00 - 9:15

9:15 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00
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Werkwijze

Niveau preventie / prévention

Primaire preventie -
Prévention primaire

Secundaire 
preventie -
Prévention 
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite

Vóór de 
schooltijd -

Avant 
l’école

Tijdens de 
schooltijd -

Pendant 
l’enseignement 
/ la formation

Loopbaan - Carrière

N
iv

e
a

u
  i

n
te

rv
e

n
ti

e
 / 

in
te

rv
e

n
ti

o
n

Geen 
symptomen -

Pas de 
symptômes

Eerste 
symptomen -

Premiers 
symptômes

Diagnose -
Diagnostic

Behandeling -
Traitement

Reïntegratie -
Réintégration

Opvolging -
Suivi

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Actoren behandeling: 
Medisch / zorg * -

Acteurs traitement: 
médical / soins *

* Zorgactoren in de brede zin (bv. ook coaches om vaardigheden te versterken) – acteurs de soins dans le sens large (ex. aussi des coach pour renforces des compétences)

Geïntegreerd beleidsplan 
met acties per interventieniveau

Raamwerk 
geïntegreerde preventie

PilootprojectenSWOT

Geïntegreerde visie

Type / bron? * 
N° 

actie Actieplan
Prioritaire 

actie?

0. Interventieniveau Interventieniveau: Beleid

1. Doelstelling P4. Een verbetering van het beleid in het werkveld wordt gegarandeerd en er zijn ondersteuningsmechanismen en prikkels voor werkgevers

2. Subdoelstelling P4.1 Welzijn op het werk wordt gepromoot en ondersteund

3. Actie uit werksessies 26

Investeren in onderzoek:

- Laten doorstromen van data uit organisaties om de impact van bepaalde acties in kaart te brengen

- Inkopen van kennis van organisaties om deze vervolgens te uniformiseren / best practices ter beschikking te stellen

- Oprichten van een "sociaal en maatschappelijk observatielaboratorium" om beter rekening te houden met het lijden van het werk

?

4. Toevoeging HGR

Voor de diagnose, waarvoor er geen officiële criteria of gevalideerde evaluatie-instrumenten voorhanden zijn, raadt de HGR aan om een goedgekeurd en betrouwbaar 

meetinstrument met duidelijke cut-offscores te ontwikkelen. Dit instrument zou het enerzijds mogelijk moeten maken om de prevalentie van burn-out in de bevolking te 

ramen en anderzijds de individuele gevallen van burn-out te identificeren. Het zou dan ook mogelijk moeten zijn om te bepalen waar er secundaire preventiemaatregelen 

nodig zijn.

-

4. Toevoeging HGR
Omdat burn-out samenhangt met het maatschappijmodel raadt de HGR op het vlak van preventie ook aan dat de sociale partners en de overheid algemeen nadenken over 

het maatschappijmodel, meer bepaald over een nieuw model van werkorganisatie dat “duurzamer” en “werkbaarder” is en minder prestatiegericht.
-

3. Actie uit werksessies 27

Belonen van organisaties die moeite doen:

- Opzetten van financiële hulpmiddelen ter ondersteuning / belonen van organisaties die een effectief en duurzaam risicopreventiebeleid voeren en deze organisaties ook 

erkenning / zichtbaarheid geven 

- Ook belonen van KMO's die welzijn ter harte nemen (ook al installeren ze hiervoor geen geformaliseerd beleid)

Ja

5. Toevoeging OESO Specificeren van verplichtingen van de werkgever in termen van psychosociale risicobeoordeling en risicopreventie. -

5. Toevoeging OESO Bieden van tools en hulpmiddelen om werkgevers in staat te stellen de psychosociale werkomgeving aan te passen. -

5. Toevoeging OESO Uitbreiden van de verplichting om ziekteverlof te financieren om het voorkomen van afwezigheid en het bevorderen van terugkeer naar werk aan te moedigen. -

3. Actie uit werksessies 28

Aanreiken van hefbomen voor actie m.b.t. "welzijn op het werk" voor organisaties:

- Voorzien van een gemakkelijke toets waarmee organisaties zichzelf kunnen evalueren

- Laten ontwikkelen en ter beschikking stellen van tools om overmatige werkdruk en andere risicofactoren (te lage werkbelasting, match capaciteiten/aspiraties, gebrek 

aan autonomie, ...) te identificeren

- Voorzien van een toolbox voor organisaties / werknemers in organisaties met methodieken / tools ter preventie

Neen

3. Actie uit werksessies 29
Bevorderen van nieuwe werkvormen (thuiswerk, telewerk, flexibele uurroosters, ...) in afstemming tussen de betrokken partijen - met aandacht voor nieuwe mogelijke 

risico's die hiermee samenhangen!
Ja

3. Actie uit werksessies 30
Instellen van maatregelen voor het aanpasbaar maken van de loopbaan aan de individuele situatie (mits objectieve beoordeling van de individuele situatie) => 'Werknemer 

als architect van zijn loopbaan' = zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen
Ja

3. Actie uit werksessies 31
Voorzien van gepaste financiering en slimme oplossingen voor het vergemakkelijken van tijdelijke vervanging in organisaties (door ziekte, moederschaps- of 

ouderschapsverlof, ...) zodat de rest van het team niet overwerkt geraakt
Neen

Niveau preventie / prévention

Primaire preventie -
Prévention primaire

Secundaire 
preventie -
Prévention 
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite

Vóór de 
schooltijd -

Avant 
l’école

Tijdens de 
schooltijd -

Pendant 
l’enseignement 
/ la formation

Loopbaan - Carrière

N
iv

e
a

u
  i

n
te

rv
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 / 
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te

rv
e

n
ti

o
n

Geen 
symptomen -

Pas de 
symptômes

Eerste 
symptomen -

Premiers 
symptômes

Diagnose -
Diagnostic

Behandeling -
Traitement

Reïntegratie -
Réintégration

Opvolging -
Suivi

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Actoren behandeling: 
Medisch / zorg * -

Acteurs traitement: 
médical / soins *

* Zorgactoren in de brede zin (bv. ook coaches om vaardigheden te versterken) – acteurs de soins dans le sens large (ex. aussi des coach pour renforces des compétences)

“Wat is de droom met 
betrekking tot de ideale 
situatie binnen 10 jaar, 

rekening houdend met wat 
realistisch is?” 
(slechts 1 zin!)

STERKTES
Wat bestaat al? 

Wat loopt goed? ...

OPPORTUNITEITEN
Wat zijn gunstige evoluties of gebeurtenissen 

waarop kan worden ingespeeld?

ZWAKTES
Wat ontbreekt?

Wat loopt niet goed? ...

BEDREIGINGEN
Wat zijn nadelige evoluties of gebeurtenissen

waartegen we ons dienen te wapenen?

INTERNE 
FACTOREN

EXTERNE 
FACTOREN

POSITIEVE FACTOREN NEGATIEVE FACTOREN
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41

Hoe komt het toch dat alle diepgaande, 
bezielde en waardevolle gesprekken

plaatsvinden…



4242

Aan de

koffiemachine



4343

Of op café?
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Doel van het wereldcafé

Brainstormen over mogelijke ideeën voor de pilootprojecten
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Maak tafels van 4 à 5 personen

FR

NL

Stap 1
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Wat zijn de mogelijke pilootprojecten per 
interventieniveau?

Focus op de centrale vraagStap 2

Inspireer u op de 
doelstellingenfiche die u ter 

beschikking heeft
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Doelstellingenfiche Voorbeeld

Interventieniveau: Beleid
P1. De elementen van beleid en wetgeving op het vlak van sociale zekerheid, onderwijs, volksgezondheid en werk zijn coherent en worden 

effectief geïmplementeerd

P1.1 Het welzijn in het algemeen is ingebed in alle politieke beslissingen

P1.2 Het beleid van de verschillende beleidsniveaus is coherent en complementair

P1.3 De wetgeving is begrijpbaar en de toepassing ervan wordt actief opgevolgd

P2. Geestelijke gezondheid wordt bevorderd via sensibilisering, ondersteuning en "empowerment"

P2.1 De burger is gesensibiliseerd, geïnformeerd en ondersteund rond geestelijke gezondheid op alle niveaus 

P2.2 De burger wordt geïnformeerd en ondersteund rond geestelijke gezondheid in het algemeen

P2.3 Er is "empowerment" rond algemeen welzijn (geestelijke gezondheid en welzijn op het werk)

P3. Algemeen welzijn (geestelijke gezondheid en welzijn op het werk) wordt ondersteund via de schoolomgeving en onderwijsprogramma's 

P3.1 Algemeen welzijn wordt bevorderd via het onderwijs

P3.2 In de opleiding van zorgprofessionals worden de nodige vaardigheden voor het omgaan met arbeidsgerelateerde aandoeningen (vanuit het 

eigen werkdomein) aangeleerd

P3.3 In de opleiding van zorgprofessionals worden vaardigheden en kennis ten voordele van multidisciplinaire samenwerking aangeleerd

P4. Een verbetering van het beleid in het werkveld wordt gegarandeerd en er zijn ondersteuningsmechanismen en prikkels voor werkgevers

P4.1 Welzijn op het werk wordt gepromoot en ondersteund

P4.2 Mobiliteit tussen organisaties wordt gefaciliteerd

P4.3 Voor KMO's, ZKO's en zelfstandigen zijn er aangepaste / bijkomende maatregelen, met aandacht voor de grootte van de organisatie

P5. Het zorgaanbod is kwalitatief en toegankelijk

P5.1 Multidisciplinaire samenwerking wordt bevorderd

P5.2 De kwaliteit van het aanbod wordt bevorderd

P5.3 Het zorgaanbod is toegankelijk



Neem de rol op van tafelgastheer / -gastvrouw of 

reiziger
Stap 3

TAFELGASTHEER / TAFELGASTVROUW

1. Blijf aan de tafel wanneer anderen weggaan en 
verwelkom nieuwe gasten.

2. Start (telkens) met een korte introductie (wie is wie).

3. Geef een korte toelichting van de aangehaalde ideeën voor
pilootprojecten o.b.v. de vorige rondes.

4. Zorg voor een vlotte brainstorm rond mogelijke
pilootprojecten over het betreffende interventieniveau

REIZIGER

1. Verlaat de tafel na elke gespreksronde en kies
een andere tafel.                                                                       
(Doel: maximaal vermijden dat men dezelfde
reizigers ontmoet aan de 2de, 3de en 4de tafel!) 

2. Kruip in de rol van ambassadeur van 
betekenis en lever toegevoegde waarde vanuit
de eigen functie en ideeën.

3. Focus, luister, connecteer, draag bij
(aanvullingen, correcties, ...) waar mogelijk ...!



4 
RONDES

RONDE 1

15 min.

RONDE 2

15 min.

RONDE 3

15 min.

RONDE 4

15 min.

1. Beleid

2. Welzijn in de 
privésfeer

4. Behandeling
(Medisch/Zorg)

3. Werkveld

Doe vier gesprekrondesStap 4



Stap 5
Oogst de belangrijkste 

ideeën voor jou persoonlijk

Stap 4

Doe vier gespreksrondes 

Maak tafels van 4 à 

5 personen
Stap 1Stap 2

Focus op de centrale 

vraag

Stap 3

Neem de rol op van tafelgastheer/-

gastvrouw, of van reiziger

Stap voor stap
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Interventieniveau: Mogelijke ideeën voor pilootprojecten: Mogelijke samenwerking met de 
volgende actoren:

Beleid

Welzijn in de 
privésfeer

Werkveld

Behandeling
(Medisch / Zorg)

Oogst de belangrijkste ideeën voor jou

persoonlijk
Stap 5
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PAUZE
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Agenda

1. Introductie door Minister De Block

2. Toelichting Project Möbius

3. Toelichting Pilootprojecten

4. Wereldcafé Pilootprojecten

-- Pauze --

5. Kandidaatstelling Pilootprojecten

6. Interactieve netwerking

9:00 - 9:15

9:15 - 9:30

9:30 – 10:00

10:00 - 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 13:00
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VisieSWOT-analyse Actieplan

HOOFDDOELSTELLING

(beoogd resultaat)

SUBDOELSTELLING 

(beoogd resultaat om 

hoofd-doelstelling te 

realiseren)

ACTIES

(Wat dient er te worden ondernomen 

om de subdoelstelling te bereiken?)

OBJECTIF PRINCIPAL

(résultat envisagé)

SOUS-OBJECTIF

(résultat visé afin de 

réaliser l'objectif principal)

ACTIONS

(Qu'est-ce qui doit être entrepris 

pour atteindre le sous-objectif ?)

Prio?

Prio 

volgen

s Ania?

Interventieniveau: Beleid Niveau d'intervention : Politique
P1. De elementen van beleid en 

wetgeving op het vlak van sociale 

zekerheid, onderwijs, 

volksgezondheid en werk zijn 

coherent en worden effectief 

geïmplementeerd

P1.1 Het welzijn in het algemeen is 

ingebed in alle politieke 

beslissingen 

Aanwenden van beschikbare informatie, zoals de 

gecentraliseerde Europese website (wposhinformation => 

online eind 2018), Eurostat, Eurofound, ... voor beschikbare 

indicatoren over de arbeidsomstandigheden en welzijn om 

te gebruiken in het beleid

P1. Les éléments de la politique et 

de la législation en matière de 

sécurité sociale, éducation, santé 

publique et emploi" sont 

cohérents et réellement 

implémentés

P1.1 Le bien-être en général est 

ancré dans toutes les décisions 

politiques

Utiliser les informations disponibles, comme le site internet 

européen décentralisé (wposhinformation => online fin 

2018), Eurostat, Eurofound, ... pour les indicateurs 

disponibles sur les conditions de travail et le bien-être qui 

peuvent être utilisés dans la définition de la politique

Neen

Welzijnstoets:

- Installeren van een mechanisme waarbij elke nieuwe 

politieke beslissing wordt afgetoetst aan welzijn (komt de 

beslissing ten goede aan het welzijn van de burgers?) 

teneinde de mens centraal te stellen in de politieke 

dynamiek, bv. ontwikkeling van een "welzijnstest" (zoals 

EMAS, KAFKA, enz.) / aanmaken van testindicatoren

- Trainen en vormen van adviseurs "welzijnstoets" die in 

staat zijn om de indicator te gebruiken (zie EMAS adviseurs) 

=> de noodzaak zal afhankelijk zijn van hoe de welzijntoets 

wordt geconcipieerd

- Uitvoeren van een a posteriori en regelmatige evaluatie 

van beleidsmaatregelen i.v.m. de "welzijnstoets" (voor alle 

beleidsniveaus): opstellen evaluatierapport, presenteren 

evaluatieverslagenin het Parlement en p Publiceren van de 

evaluatierapporten op de institutionele websites en in de 

parlementaire werkzaamheden

Test bien-être:

- Installation d'un mécanisme dans lequel chaque nouvelle 

décision politique est évaluée par rapport au bien-être (la 

décision profite-t-elle au bien-être des citoyens ?) afin de 

placer l'humain au centre de la dynamique politique, p. ex. 

développement d'un "test bien-être" (comme EMAS, 

KAFKA, etc. / définir des indicateurs test

- Entraîner et former des conseillers "test bien-être" 

capables d'utiliser l'indicateur (voir les conseillers EMAS)

=> la nécessité dépendra de la façon dont le test bien-être 

est conçu

- Réaliser une évaluation à posterio et régulière des mesures 

politiques adoptées par rapport au "test bien-être" (pour 

tous les niveaux de pouvoir) : rédiger un rapport 

d'évaluation (par administration), présentation des rapports 

d'évaluation au Parlement et publier les rapports 

d'évaluation sur les sites institutionnels et dans les travaux 

parlementaires

Neen

Afstemmen met de personen op het terrein / betrokken 

partijen die de wetgeving dienen toe te passen (incl. de 

vakbondsorganisaties), opzetten van pilootprojecten 

alvorens een wet goed te keuren

=> Belangrijk maar gebeurt al

Aligner avec les personnes sur le terrain / les parties 

concernées qui doivent appliquer la législation (incl. les 

organismes syndicales), mettre en place des projets pilotes 

avant d'approuver une loi

=> Important mais c'est déjà le cas

Neen

P1.2 Het beleid van de 

verschillende beleidsniveaus is 

coherent en complementair

- Ontwikkelen van een tranversaal project op het niveau 

van de bevoegde autoriteiten met een roadmap en 

coördinatie op lange termijn - Verduidelijken van de rol van 

elke autoriteit en zorgen voor een neutrale instantie voor 

coördinatie

- Oprichten van een werkgroep met de betrokken 

administraties en (incl. de verschillende 

onderwijsadministraties) om een overeenkomst te 

bekomen over:

   - Objectieven op het vlak van werk m.b.t. duurzaam werk

   - Objectieven op het vlak van gezondheid m.b.t. 

sensibiliseren m.b.t. "mentale hygiëne"

   - Inhoud van leerprogramma's

   - ...

- Opvolgen van de implementatie dit akkoord door een 

werkgroep met de betrokken administraties en de 

verschillende onderwijsadministraties

P1.2 La politique menée aux 

différents niveaux de pouvoir est 

cohérente et complémentaire

- Développer un projet transversal au niveau des autorités 

compétentes avec un plan étape par étape et de la 

coordination sur le long terme - Préciser le rôle de chaque 

autorité et prévoir un organe neutre pour la coordination

- Mise en place d'un groupe de travail avec les 

administrations concernées (y inclus les administrations de 

l'enseignement) pour arriver à un accord sur:

   - Les objectifs de l'emploi "travail durable"

   - Les objectifs de la santé "citoyen sensibilisé hygiène 

mentale"

   - Le contenu des programmes d'apprentissage

   - ...

- Suivi de la mise en oeuvre de cet accord par un groupe de 

travail avec les administrations concernées et les différentes 

administrations de l'enseignement

Ja

Raamwerk voor 
geïntegreerde preventie

Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Septembe

r

Oktober November

1. Opstartfase  aantal dagen   aantal dagen  

1.1 Stap 1 

1.2 Stap 2                                   4,00 

1.3 Stap 3                                   1,00 

2. Analyse van de huidige situatie                                 19,00                                 19,00 

2.1 Tussenstap 1 

1.Stap 1 Methodologie 1                                   5,00                                   5,00 

2. Stap 2 Methodologie 2                                   2,00                                   2,00 

2.2 Tussenstap 2

1. Stap 1 Methodologie 1                                   3,00                                   3,00 

2. Stap 2 Methodologie 2                                   9,00                                   9,00 

3. Uitwerken van de gewenste situatie                                   5,00                                   5,00 

3.1 Stap 1 Methodologie 1                                   5,00                                   5,00 

3.2 Stap 2 Methodologie 2

4. Implementatie                                 15,00                                 15,00 

4.1 Stap 1 Methodologie 1 

4.2 Stap 2 Methodologie 2                                 12,00                                 12,00 

4. Evaluatie van de resultaten 

4.1 Stap 1 Methodologie 1 

4.2 Stap 2 Methodologie 2                                   3,00                                   3,00 

5. Project Management, Communicatie en draagvlak 

5.1 Stap 1 Methodologie 1 

6. Rapportage à la commission de suivi des projets 

pilotes

5.1 Stap 1 Methodologie 1 

TOTAAL #REF! #REF!

PROJECTSTAP WERKWIJZE DELIVERABLES 

2018 2019

Tijdsinschatting 

projectcoördinator 

(aantal dagen/man)

Tijdsinschatting 

projectteamleden 

(Facultatief) (aantal 

dagen/man)

Beschrijving van de projectstap

Project-
plan

Template 
kandidaatstellingHandleiding

Impact op alle interventie-, preventie- en 
focusniveaus door middel van het geheel 

van de geïntegeeerde pilootprojecten

Uitwerken & implementeren geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen

2019Januari – december 2018

Geïntegreerd preventiebeleid Oproep pilootprojecten Implementatie preventiebeleid 

STERKTES
Wat bestaat al? 

Wat loopt goed? ...

OPPORTUNITEITEN
Wat zijn gunstige evoluties of gebeurtenissen 

waarop kan worden ingespeeld?

ZWAKTES
Wat ontbreekt?

Wat loopt niet goed? ...

BEDREIGINGEN
Wat zijn nadelige evoluties of gebeurtenissen

waartegen we ons dienen te wapenen?

INTERNE 
FACTOREN

EXTERNE 
FACTOREN

POSITIEVE FACTOREN NEGATIEVE FACTOREN

La prise en compte du bien-être de chaque individu est ancrée dans la société
grâce à une responsabilité partagée de l'individu et du milieu professionel.

Les affections mentales liées au travail sont prévenues au maximum
et, si nécessaire, abordées efficacement

en se basant sur les forces de chaque individu, l’utilisation d’une approche systémique et multidisciplinaire 
et de l’importance du travail et des organisations solides, dans la réalité des relations de travail.

Aandacht voor het welzijn van elk individu is verankerd in de maatschappij
dankzij een gedeelde verantwoordelijkheid door individu en werkveld.

Arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen worden maximaal voorkomen, 
en desgevallend effectief aangepakt,

gebaseerd op de sterktes van elk individu, een systemische en multidisciplinaire benadering en
het belang van werk en krachtige organisaties, binnen de realiteit van de arbeidsverhoudingen.

Participatief traject 
met alle stakeholders

De benodigde documenten voor een geldige kandidaatstelling voor een 
pilootproject kan u vinden op de volgende website: 
https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-
geven/pilootprojecten-geintegreerd-preventiebeleid-burn-out
Voor al uw vragen kan u terecht op: BOprevention@mobius.eu

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/pilootprojecten-geintegreerd-preventiebeleid-burn-out
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Doel pilootprojecten
Implementatie van het uitgewerkte geïntegreerde preventiebeleid

1. Integratie tussen de verschillende preventie – interventie – focusniveaus

2. Samenwerking tussen verschillende actoren 

3. Complementariteit met de bestaande projecten 
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Types van pilootprojecten 

Individuele pilootprojecten 

= één organisatie stelt verschillende
geïntegreerde acties voor

Overkoepelende pilootprojecten

= verschillende organisaties creëren een
consortium en stellen samen geïntegreerde

acties voor

Budget : Min 10.000 euro / Max 300.000 euro

90% voor overkoepelende pilootprojecten !
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Doelgroep
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Uitvoeringsfase 
pilootprojecten

2019

Kick-off 
Pilootprojecten

Selectie

Uitvoeringsfase 
pilootprojecten

Infosessie 1 Infosessie 2 

AugustusJuni

2018

Juli September Oktober November December Januari …         Mei

Voorbereidingsfase:
Indienen kandidaatstelling

…     November

Opstart-
fase

Individueel
Pilootproject

DEADLINE INDIENEN 
KANDIDAATSTELLING

21/09 

COMMUNICATIE SELECTIE 
PILOOTPROJECTEN 
31/10

Overkoepelend
Pilootproject Opstartfase

Individueel pilootproject = één organisatie stelt verschillende
geïntegreerde acties voor

Overkoepelend pilootproject = verschillende organisaties creëren een consortium en 
stellen samen geïntegreerde acties voor

Planning Pilootprojecten
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Verschillende stappen in de Kandidaatstelling 

Overkoepelende 
Pilootprojecten:

TemplateHandleiding

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Compositie 
van het 

consorium

Opmaken 
High-Level
projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
project-

structuur
Budgettering

Individuele 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Identificeren 
van de 

stakeholders

Opmaken 
gedetailleerd

projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
projectteam

Budgettering

Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Septembe

r

Oktober November

1. Opstartfase  aantal dagen   aantal dagen  

1.1 Stap 1 

1.2 Stap 2                                   4,00 

1.3 Stap 3                                   1,00 

2. Analyse van de huidige situatie                                 19,00                                 19,00 

2.1 Tussenstap 1 

1.Stap 1 Methodologie 1                                   5,00                                   5,00 

2. Stap 2 Methodologie 2                                   2,00                                   2,00 

2.2 Tussenstap 2

1. Stap 1 Methodologie 1                                   3,00                                   3,00 

2. Stap 2 Methodologie 2                                   9,00                                   9,00 

3. Uitwerken van de gewenste situatie                                   5,00                                   5,00 

3.1 Stap 1 Methodologie 1                                   5,00                                   5,00 

3.2 Stap 2 Methodologie 2

4. Implementatie                                 15,00                                 15,00 

4.1 Stap 1 Methodologie 1 

4.2 Stap 2 Methodologie 2                                 12,00                                 12,00 

4. Evaluatie van de resultaten 

4.1 Stap 1 Methodologie 1 

4.2 Stap 2 Methodologie 2                                   3,00                                   3,00 

5. Project Management, Communicatie en draagvlak 

5.1 Stap 1 Methodologie 1 

6. Rapportage à la commission de suivi des projets 

pilotes

5.1 Stap 1 Methodologie 1 

TOTAAL #REF! #REF!

PROJECTSTAP WERKWIJZE DELIVERABLES 

2018 2019

Tijdsinschatting 

projectcoördinator 

(aantal dagen/man)

Tijdsinschatting 

projectteamleden 

(Facultatief) (aantal 

dagen/man)

Beschrijving van de projectstap

Projectplan
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Verschillende stappen in de Kandidaatstelling 

Overkoepelende 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Compositie 
van het 

consorium

Opmaken 
High-Level
projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
project-

structuur
Budgettering

Individuele 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Identificeren 
van de 

stakeholders

Opmaken 
gedetailleerd

projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
projectteam

Budgettering

Integratie Raamwerk preventiebeleid : Preventie – Interventie – Focusniveaus

De inschrijvers op de pilootprojecten duiden de 
doelstellingen van het pilootproject aan in de template. 
Ze verduidelijken de actie(s) in het pilootproject en de 
wijze waarop de integratie wordt bereikt.

Opgelet voor de beargumentering!!
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Verschillende stappen in de Kandidaatstelling 

Overkoepelende 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Compositie 
van het 

consorium

Opmaken 
High-Level
projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
project-

structuur
Budgettering

Individuele 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Identificeren 
van de 

stakeholders

Opmaken 
gedetailleerd

projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
projectteam

Budgettering

Inspiratie: Actieplan!
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Verschillende stappen in de Kandidaatstelling 

Overkoepelende 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Compositie 
van het 

consorium

Opmaken 
High-Level
projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
project-

structuur
Budgettering

Individuele 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Identificeren 
van de 

stakeholders

Opmaken 
gedetailleerd

projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
projectteam

Budgettering

Integratie!

- Bij het opstellen van de objectieven
- Tijdens de realisatie van het pilootproject
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Verschillende stappen in de Kandidaatstelling 

Overkoepelende 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Compositie 
van het 

consorium

Opmaken 
High-Level
projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
project-

structuur
Budgettering

Individuele 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Identificeren 
van de 

stakeholders

Opmaken 
gedetailleerd

projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
projectteam

Budgettering

Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Septembe

r

Oktober November

1. Opstartfase  aantal dagen   aantal dagen  

1.1 Stap 1 

1.2 Stap 2                                   4,00 

1.3 Stap 3                                   1,00 

2. Analyse van de huidige situatie                                 19,00                                 19,00 

2.1 Tussenstap 1 

1.Stap 1 Methodologie 1                                   5,00                                   5,00 

2. Stap 2 Methodologie 2                                   2,00                                   2,00 

2.2 Tussenstap 2

1. Stap 1 Methodologie 1                                   3,00                                   3,00 

2. Stap 2 Methodologie 2                                   9,00                                   9,00 

3. Uitwerken van de gewenste situatie                                   5,00                                   5,00 

3.1 Stap 1 Methodologie 1                                   5,00                                   5,00 

3.2 Stap 2 Methodologie 2

4. Implementatie                                 15,00                                 15,00 

4.1 Stap 1 Methodologie 1 

4.2 Stap 2 Methodologie 2                                 12,00                                 12,00 

4. Evaluatie van de resultaten 

4.1 Stap 1 Methodologie 1 

4.2 Stap 2 Methodologie 2                                   3,00                                   3,00 

5. Project Management, Communicatie en draagvlak 

5.1 Stap 1 Methodologie 1 

6. Rapportage à la commission de suivi des projets 

pilotes

5.1 Stap 1 Methodologie 1 

TOTAAL #REF! #REF!

PROJECTSTAP WERKWIJZE DELIVERABLES 

2018 2019

Tijdsinschatting 

projectcoördinator 

(aantal dagen/man)

Tijdsinschatting 

projectteamleden 

(Facultatief) (aantal 

dagen/man)

Beschrijving van de projectstap

- Verplichte en facultatieve fases
- Precisering van de activiteiten
- Tijdsinschatting om het project uit

te voeren (workload)
- Budgetinschatting
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Verschillende stappen in de Kandidaatstelling 

Overkoepelende 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Compositie 
van het 

consorium

Opmaken 
High-Level
projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
project-

structuur
Budgettering

Individuele 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Identificeren 
van de 

stakeholders

Opmaken 
gedetailleerd

projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
projectteam

Budgettering

- Identificatie van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve
resultaten

- Beschrijving van de tools en methodologie om dit te meten
- Onderscheid tussen evaluatiemethodes met betrekking tot

- Procesevaluatie
- Impactevaluatie
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Verschillende stappen in de Kandidaatstelling 

Overkoepelende 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Compositie 
van het 

consorium

Opmaken 
High-Level
projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
project-

structuur
Budgettering

Individuele 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Identificeren 
van de 

stakeholders

Opmaken 
gedetailleerd

projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
projectteam

Budgettering
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Verschillende stappen in de Kandidaatstelling 

Overkoepelende 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Compositie 
van het 

consorium

Opmaken 
High-Level
projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
project-

structuur
Budgettering

Individuele 
Pilootprojecten:

Identificatie 
objectieven en 

deliverables

Raamwerk 
geïntegreerde 

preventie

Identificeren 
van de 

stakeholders

Opmaken 
gedetailleerd

projectplan

Evaluatie 
resultaten 

project

Opzetten 
projectteam

Budgettering

Budget : Min 10.000 euro / Max 300.000 euro

90% voor overkoepelende pilootprojecten!

Projectfase / Activiteit Beschrijving van de kosten Kostberekening Kost exclusief BTW
1.
2.
...
Totaal ... euro exclusief BTW

Profiel Naam Tarief (euro/dag) Totaal aantal 

mensdagen

Prijs exclusief 

BTW
1.
2.
...

Totaal
... dagen ... euro exclusief

BTW
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Selectie van de pilootprojecten: Criteria (1/2)

1. Coherentie met het Geïntegreerd Preventie Plan

2. Continuïteit en duurzaamheid van het pilootproject voorafgaand aan, tijdens en na het traject

• Complementariteit met reeds bestaande initiatieven (van de instellingen of privé-initiatieven)

• Continuïteit en duurzaamheid binnen bedrijven, instellingen of andere organismen

• Reproduceerbaarheid naar andere actoren / stakeholders na de uitvoering van het pilootproject

3. Integratie met

1. Raamwerk voor geïntegreerde preventie

2. De verschillende betrokken actoren (incl. samenstelling van het consortium (overkoepelende projecten))

4. Expertise van het projectteam en de aanwezige competenties en ervaring
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Selectie van de pilootprojecten: Criteria (2/2)

5. Kwaliteit en detailniveau 

1. Projectplan met een haalbare / duidelijke timing en methodologie 

2. De kwaliteit van de door de inschrijver voorgestelde methodologie om de resultaten van de pilootprojecten te evalueren

3. De voorgestelde indicatoren om de haalbaarheid en de resultaten van de pilootprojecten te evalueren

6. Budget en de samenstelling hiervan

7. Innovatiegraad van het project

8. Juridisch kader: de voorgestelde acties moeten in overeenstemming zijn met de bestaande en relevante wetgeving 
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Infosessies

• 02/08/2018: Infosessie 1 – 9h-12h: 

• Uitleg dossier kandidaatstelling en 
actieplan, gevolgd door Q&A 

• 06/09/2018: Infosessie 2 – 9h-12h: 

• Uitleg betreffende de benodigde 
rapportage tijdens de pilootprojecten, 
gevolgd door Q&A
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Mogelijke actie: Opstellen van een sociale kaart van alle 
verschillende actoren en hun specialisatie

Niveau preventie / prévention

Primaire preventie -
Prévention primaire

Secundaire 
preventie -
Prévention 
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite

Vóór de 
schooltijd -

Avant 
l’école

Tijdens de 
schooltijd -

Pendant 
l’enseignement 
/ la formation

Loopbaan - Carrière

N
iv

e
a

u
  i

n
te

rv
e

n
ti

e
 / 

in
te

rv
e

n
ti

o
n

Geen 
symptomen -

Pas de 
symptômes

Eerste 
symptomen -

Premiers 
symptômes

Diagnose -
Diagnostic

Behandeling -
Traitement

Reïntegratie -
Réintégration

Opvolging -
Suivi

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Behandeling 
(medisch / zorg) * -

Traitement 
(médical / soins) *

* Zorgactoren in de brede zin (bv. ook coaches om vaardigheden te versterken) – acteurs de soins dans le sens large (ex. aussi des coach pour renforces des compétences)
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Mogelijke actie: Ervoor zorgen dat elk individu de nodige vaardigheden 
ontwikkelt inzake assertiviteit, samenwerking en veerkracht

Niveau preventie / prévention

Primaire preventie -
Prévention primaire

Secundaire 
preventie -
Prévention 
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite

Vóór de 
schooltijd -

Avant 
l’école

Tijdens de 
schooltijd -

Pendant 
l’enseignement 
/ la formation

Loopbaan - Carrière

N
iv

e
a

u
  i

n
te

rv
e

n
ti

e
 / 

in
te

rv
e

n
ti

o
n

Geen 
symptomen -

Pas de 
symptômes

Eerste 
symptomen -

Premiers 
symptômes

Diagnose -
Diagnostic

Behandeling -
Traitement

Reïntegratie -
Réintégration

Opvolging -
Suivi

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Behandeling 
(medisch / zorg) * -

Traitement 
(médical / soins) *

* Zorgactoren in de brede zin (bv. ook coaches om vaardigheden te versterken) – acteurs de soins dans le sens large (ex. aussi des coach pour renforces des compétences)
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Mogelijke actie: Voorzien van opleiding voor de hiërachische lijn ter preventie, 
herkenning van symptomen, leren hoe om te gaan met werknemers met of na 
(hervatting) een arbeidsgerelateerde mentale aandoening

Niveau preventie / prévention

Primaire preventie -
Prévention primaire

Secundaire 
preventie -
Prévention 
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite

Vóór de 
schooltijd -

Avant 
l’école

Tijdens de 
schooltijd -

Pendant 
l’enseignement 
/ la formation

Loopbaan - Carrière

N
iv

e
a

u
  i

n
te

rv
e

n
ti

e
 / 

in
te

rv
e

n
ti

o
n

Geen 
symptomen -

Pas de 
symptômes

Eerste 
symptomen -

Premiers 
symptômes

Diagnose -
Diagnostic

Behandeling -
Traitement

Reïntegratie -
Réintégration

Opvolging -
Suivi

Beleid -
Politique

Welzijn privésfeer-
Bien-être sphère privée

Werkveld -
Milieu professionnel

Behandeling 
(medisch / zorg) * -

Traitement 
(médical / soins) *

* Zorgactoren in de brede zin (bv. ook coaches om vaardigheden te versterken) – acteurs de soins dans le sens large (ex. aussi des coach pour renforces des compétences)
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Agenda

1. Introductie door Minister De Block

2. Toelichting Project Möbius

3. Toelichting Pilootprojecten

4. Wereldcafé Pilootprojecten

-- Pauze --

5. Kandidaatstelling Pilootprojecten

6. Interactieve netwerking

9:00 - 9:15

9:15 - 9:30

9:30 – 10:00

10:00 - 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 13:00



74

Waarom netwerken? 

Ontdekken van potentiële partners voor pilootprojecten
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Netwerkbingo
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... al aan een vorige werksessie tijdens 
het participatieve traject heeft 

deelgenomen

... in het werkveld werkt (sociale 
partners, HR, Management, ...)

... onderzoek doet naar 
arbeidsgerelateerde mentale 

aandoeningen

... in de medische of zorgsector werkt ... op institutioneel niveau werkt ... even oud is als jou 

... om dezelfde reden deelneemt aan 
de Kick-Off als jou

... een andere taal spreekt dan jou ... een gelijkaardige expertise heeft 
als jou

Vind iemand die ….

Project Burn-out Preventie: Kick-Off Pilootprojecten

Instructies:
• Vind iemand die voldoet aan de criteria en vul zijn/haar naam in in de onderstaande vakjes
• Ontmoet zoveel mogelijk verschillende personen: vul in elk vakje een andere naam in
• Vul alle vakjes in, geef je formulier aan iemand van Möbius en win een leuke prijs!

Naam:

... aan dezelfde doelstelling als jou wil 
werken in een pilootproject

... een arbeidsgerelateerde mentale 
aandoening heeft behandeld 

... je nog nooit hebt ontmoet (niet via 
e-mail of LinkedIn of vandaag tijdens 

het wereldcafé)

Organisatie & Functie: 
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En de winnaar is…


