
Stress en burn-out 
In de maand november was er een “stressweek” 
 
Er werd opnieuw aandacht gevraagd voor de toename en de gevolgen van werkstress. Minister 
Asscher geeft extra aandacht voor dit probleem. Hij wil dat werkgevers en werknemers zich bewust 
worden van het risico van te veel werkstress. 
  
En dat wil ik natuurlijk ook: vanuit www.mwo.nl  blijvende aandacht vragen voor dit onderwerp.  
Want  wie hoge werkdruk ervaart of aan langdurige stress onderhevig is heeft meer kans  op 
langdurig  ziekteverzuim.   
Met mijn  diensten wil ik medewerkers én bedrijven dit leed en de emotionele en financiële kosten 
van dit leed besparen. Zo hoop ik bij te dragen aan een betere werkomgeving.  
  
Recent onderzoek wijst uit dat: 

• 12 % van de werknemers last heeft van burn-out 
• 40% van de werknemers het werk mentaal belastend vindt 
• 3/4 van de medewerkers altijd onder hoge tijdsdruk werkt  

Een hele goede zaak dus, deze actie van minister Asscher! 
 
Mijn bijdrage aan deze landelijke campagne: 
Ik heb voor de maand november een speciale aanbieding: 
  
 
Ik geef 3 gratis Burn-Out-Risico-Check gesprekken weg! 
 
Worstel jij met stress en wil je een oplossing? Maak dan gebruik van dit unieke aanbod. Want in dit 
gesprek krijg je helderheid over:   

• wat de stand van jouw stressmeter is. Bevind je je in de gevarenzone? Of loop  je een 

risico om er in terecht te komen? 

• welke persoonlijkheidskenmerken heb jij die een risico kunnen vormen om zich in 

stresssituaties tot een burn-out te ontwikkelen. 

• zijn er factoren op jou van toepassing die veelal onbewust tot een burn-out leiden   

• tips en handvatten die je direct kunt benutten om snel verandering te realiseren. 

Heb je belangstelling voor een gesprek? 
 

Meld je aan voor aanstaande maandag 1 december!  
 
De eerste 3 meldingen krijgen een gratis gesprek. 
Daarna stopt deze actie. 
 
Warme groet, 
Marijke van Vliet 
Aanmelden via: mgvanvliet@mwo.nl   
 

 


