
   

 

 

 

 

 

BURN-OUT-BEGELEIDER 

in het kader van het project voor de preventie van burn-out 

georganiseerd door FEDRIS 

 

Fedris is op zoek naar zelfstandige professionals, die zowel beschikken over klinische 
expertise als ervaring in de bedrijfswereld, teneinde in te staan voor de behandeling van 
werknemers/patiënten met verhoogd risico op burn-out. 
 
Fedris onderzoekt in het kader van een pilootproject de mogelijkheid tot het opstellen van 
een programma voor secundaire preventie van de psychische klachten op het werk waarbij 
preventie van burn-out centraal staat. 
De doelgroep van dit project omvat het verzorgend personeel in de ziekenhuizen en het 
personeel in de bank- en verzekeringssector. 
Het programma bestaat uit een diagnosefase gevolgd door een individuele 
behandelingsfase binnen de context van een therapeutische setting en een fase waarin men 
met de verschillende preventieactoren bespreekt op welke wijze men de 
arbeidsomstandigheden kan verbeteren. 
 
Takenpakket:  
 

 Diagnose van burn-out kunnen stellen 

 Het afnemen van een complete anamnese (inclusief differentiaaldiagnostiek en 

klinisch onderzoek in verband met de oorzakelijke factoren van werkgerelateerde 

psychische stoornissen) 

 Het uitvoeren van behandelingssessies (met focus op werkgerelateerde problemen) 

bij de begeleiding van werknemers met burn-out, het opvolgen van het beleid naar 

behoud van werk en werkhervatting en het verlenen van advies aan de werkgever, 

de arbeidsgeneesheer, of de huisarts 

 
Profiel: 
 

 Master in de Psychologie - afstudeerrichting klinische psychologie 

 Master in de Psychologie - afstudeerrichting arbeids-en organisatiepsychologie 

 Master in de Arbeidsgeneeskunde 

 Master in de Psychiatrie 

 Master in de Huisartsgeneeskunde 

 
De aanvullende opleiding “Veiligheid en risicobeheer” gevolgd hebben vormt een 
meerwaarde. Een opleiding in werkgerelateerde problemen of arbeidspsychopathologie 
gevolgd hebben is eveneens een pluspunt.  
 



 

 

Ervaring: 
 

 Ruime ervaring in het begeleiden van cliënten met psychische klachten op het werk  

 Klinische ervaring in de algemene psychopathologie 

 Ervaring in het opvolgen en begeleiden in het behoud van werk en werkhervatting 

 Ervaring bij het uitvoeren van een interventie in het werkmilieu in verband met 

kwesties over welzijn op het werk 

 Ervaring met interdisciplinaire samenwerking in team (preventieactoren, syndicale 

organisaties en professionele gezondheidswerkers) dat betrokken is bij het proces 

van werkbehoud/werkhervatting 

 Betrokken geweest zijn tijdens een proces van supervisie of intervisie 

 
Talenkennis : 
 

 Grondige kennis voor spreken en schrijven van Nederlands of Frans of Duits 

 
Kennis: 
 

 Kennis van de bedrijfswereld en van de psychosociale risicofactoren 

 Kennis van individuele behandelingstechnieken 

 Kennis van het regelgevend kader m.b.t. het welzijn op het werk, de 

ziektekostenverzekering, de werkloosheid, de sociale zekerheid, de 

arbeidsgeneeskunde, de re-integratie van werknemers die arbeidsongeschikt zijn 

 Kennis van de begrippen arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, schadeloosstelling, 

kennis van de begeleiding en de verschillende stadia bij arbeidsongeschiktheid en 

de follow-up ervan, re-integratie naar het werk, enz 

 

Meerwaarde: 
 

 Deel uitmaken van een multidisciplinair begeleidingsstructuur of –netwerk 

 
Flexibiliteit is vereist om werknemers buiten hun werktijden te kunnen ontvangen.  
 
Vereiste documenten: 
 

 Motivatiebrief 

 Gedetailleerd CV 

 Kopie van diploma en kopie van attesten van gevolgde opleidingen 

 Gedetailleerde beschrijving van de nuttige ervaring en opgedane kennis in verband 

met het gezochte profiel (duur van de werkervaring, een korte beschrijving van de 

uitgevoerde taken en meerwaarde ervan, link met het regelgevend kader) 

 
 

 


