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Burn-out 
Van ziekte naar epidemie 

 
 

Wat? 
 
We kunnen er niet meer omheen. Burn-out is een 
fenomeen waarmee meer en meer mensen te maken 
krijgen. Het gevoel dat alles ‘op’ is, het gevoel dat alles 
te snel gaat, het gevoel dat je batterijen leeg zijn….  
Waarom krijgen mensen dit gevoel? Is het hun eigen 
schuld? Ligt het in de aard van de mens? … Vragen 
waar we met dit infomoment antwoord op proberen 
te geven alhoewel we nu al weten dat niet alle vragen 
en antwoorden voor iedereen hetzelfde inhouden. 
 
 

Inhoud van de activiteit 
 
Een deskundige van ACV / LBC neemt ons op weg 
doorheen het verhaal van ‘Burn-out’. Wat zijn de 
aanleidingen? Welke signalen gaan vooraf? Wat 
kunnen we doen om dit fenomeen te vermijden? 
Dit is de aanloop en insteek van deze infomomenten. 
Let wel, we blijven redelijk algemeen omdat het zeker 
niet de bedoeling kan zijn persoonlijke gevallen te 
bespreken of te behandelen. Echter, de algemene info 
is dermate interessant dat dit infomoment zeker de 
moeite waard is. 
Deelnemers gaan naar huis met veel informatie en 
goede tips om burn-outs te vermijden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische aanpak 
 
Als afdeling plan je dit infomoment voldoende op tijd. 
Wij verwachten een aanvraag voor een spreker 
minstens 30 dagen op voorhand. Geef via de 
programma-site alle gegevens (datum, locatie, uur) 
door. Van zodra de spreker voor jullie infomoment is 
gekend, krijg je een bevestiging. 
 
 

Samenwerking 
 
Deze activiteit is uitermate geschikt om samen te 
werken met ACV en Beweging.net.  Zij kunnen hun 
achterban zeker ook oproepen voor dit thema en 
samen staan we steeds sterker. 
 
Ook binnen CM is dit een werkthema en ook deze 
mensen kunnen opgeroepen worden. 
 
 

Kostprijs 
 

Algemene kostprijs voor dit infomoment is 60 euro. 
In deze kostprijs zitten de onkosten van de spreker en 
vervoersonkosten.  
 
De brochure ‘Burn-Out’ van de CM is ons ter 
beschikking gesteld en kan via 
http://programma.kwbeensgezind.be   besteld 
worden (aan kost van verzending) of via het plaatselijk 
CM-kantoor. 
 
 

Aanvragen van de activiteit 
 
Kies je voor het infomoment ‘Burn-out ’, geef dan op 
http://programma.kwbeensgezind.be  minstens 30 
dagen op voorhand jullie voorkeurdatum door 
waarop je dit moment wil organiseren alsook de 
contactgegevens van de persoon die in je afdeling 
verantwoordelijk is voor deze activiteit. 
 
Vergeet ook niet om deze activiteit in Korpus te 
plaatsen, samen met de rest van je 
afdelingsprogramma. Doe je dit voor eind november, 
dan heb je recht op een bijdrage uit het 
Activiteitenfonds (zie vooraan). 
 
 
 
 
 
 
 


