
INFOMOMENT STRESS & BURN-OUT OP 8 MAART 2016

8  maart 
2016

LINDEPOORT
Zaal Forum
Onder den Toren 5
2800 Mechelen
Aanvang : 19u30
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INLEIDING

We leven in het tijdperk van individue-
le verantwoordelijkheid. En dus ook van 
individuele schuld en schaamte. Maar is 
werkstress, het gevoel te hebben dat je op 
bent, in een burn-out verzeild geraken wel 
een individueel probleem? 

Staf Hendrickx, de auteur van het boek 
‘Dokter ik ben op’, geeft ons zijn ervaringen 
en mening over dit onderwerp.

WORKSHOPS

INSCHRIJVEN
Gelieve je in te schrijven door te mailen naar ann.leysen@acv-csc.be of te bellen naar 03 222 71 42 
met de vermelding van de datum en je 2 voorkeuren van workshops. Wees snel als je je eerste keuze 
wil hebben want vol is vol. Elk van de 3 momenten geven we hetzelfde inhoudelijke programma.

Infomoment
Stress en burn-out

STRESS EN BURN-OUT
Ook de verantwoordelijkheid van de werkgever.

NEE LEREN ZEGGEN
Hoe ga je om met vragen en verwachtingen?

RELAXATIE INITIATIE
Leer hoe je meer ontspannen door het leven kan gaan.

HOE EEN BURN-OUT HERKENNEN?
Een burn-out komt niet plots, let op de signalen.
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Stress en burn-out
INLEIDING

We leven in het tijdperk van individue-
le verantwoordelijkheid. En dus ook van  
Individuele schuld en schaamte. Maar is 
Werkstress, het gevoel te hebben dat je op 
bent, in een burn-out verzeild geraken wel 
een individueel probleem?

Gastsprekers:
Human Link
Ludo Verheyden
Wim Verhoeven

PROGRAMMA (start 19u30)

Stress en burn-out: mogelijkheden hoe je zelf kan omgaan 
met stress en burn-out

Tijdskrediet en co: een korte wegwijzer in de wettelijke  
mogelijkheden die er zijn om je werk en privé op elkaar af 
te stemmen.

Receptie (start 21u): 
aansluitend wordt er voor alle deelnemers een receptie  
aangeboden

INSCHRIJVEN
Gelieve je voor 1 maart 2016 in te schrijven door te mailen naar  
Verbondssecretariaat.Mechelen@acv-csc.be  of te bellen naar 015/71 84 05  
met de vermelding van uw naam.


