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VINDT JE HET BELANGRIJK OM INZICHT
TE KRIJGEN IN DE WERKDRUK &
STRESS OP JE AFDELING?
“Met een korte scan krijgt zowel de medewerker
als leidinggevende inzicht in de werkdruk”
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Wat zeg je?? Bye Bye Burnout BedrijfsAPK?? Wat is
dat voor moois?? En wat houdt de Bye Bye Burnout
BedrijfsAPK precies in? We zien het je bijna
denken..
Verzuim door werkstress en burn-out is een
belangrijk punt bij bedrijven. Niet het leukste punt,
maar zeker wel ontzettend belangrijk!
Als klachten niet op tijd opgelost worden bij
medewerkers kan dit leiden tot langdurig verzuim
in de vorm van uitval door een burn-out.
Hoe kun je dit binnen je bedrijf tijdig signaleren,
maar er ook concreet je er op voorbereiden? Daar
hebben wij iets op gevonden in de vorm van de
Bye Bye Burnout BedrijfsAPK.
Wij zijn van mening dat ieder bedrijf gezond kan
zijn en de werkdruk behapbaar. Ja, dat lees je goed,
IEDER bedrijf! Tegenwoordig lijkt dat een utopie en
daarom hebben wij de Bye Bye Burnout
BedrijfsAPK opgericht.

Mascha Mooy
Founder, Bye Bye Burnout

Vindt je het belangrijk om inzicht te
krijgen in de werkdruk & stress op je
afdeling?
Middels onze Bye Bye Burnout BedrijfsAPK
maken wij inzichtelijk wie er binnen het
bedrijf werkdruk met het risico op werkstress
ervaart, wie er momenteel al werkstress
ervaart en wie op omvallen staat vanwege
een naderende burn-out.
Hoe doen we dit?
We kijken naar de werkdruk & werkstress &
risico op langdurige uitval door burn-out. We
kijken hoe het komt dat dit binnen jouw
bedrijf speelt. We leggen uit hoe je aan je
personeel ziet dat ze momenteel werkdruk
ervaren. Tevens leggen we uit wanneer
werkdruk verandert in werkstress.

We nemen bij de werknemers een
vragenlijst af en in de risico gevallen geven
wij een advies wat je als bedrijf kunt doen
om dit risico te verlagen. In sommige
gevallen kan het advies ook zijn om een
hersteltraject met de desbetreffende
medewerker aan te gaan.
We brengen op die manier het stresslevel
van iedere medewerker in kaart en geven
een advies over de knelpunten die we
gesignaleerd hebben en waar ze zitten.
Tevens geven we een advies hoe je deze
knelpunten binnen de organisatie het beste
kunt aanpakken en eventueel aanpakken.
Bijkomend voordeel is dat we vroegtijdig
signaleren wie van de medewerkers stress
ervaart of dreigt uit te vallen met een burnout.

Wij weten hoe je burn-out op de werkvloer kunt voorkomen en oplossen. Binnen
de Nederlandse MKB-markt staan we bovenaan als dé burn-out oplosser.

N 4 STAPPEN NAAR EEN OPLO
In vier stappen ga ik je helpen om uit je burn-out te komen. Dit
doen we door 4 verschillende thema’s te behandelen. Iedere week
behandel ik een nieuw thema met diverse sub-onderwerpen.
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Waarom zou ik de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK afnemen? Wat heb ik er zelf aan?
Wij lichten het bedrijf door en wij kijken hoe en of je een preventief beleid hebt. Een preventief
beleid is namelijk een ander beleid dan re-integratie. Heb je dit niet dan kunnen wij je hierbij
helpen zodat je op die manier hoge verzuimkosten kunt besparen. Misschien nog wel het
allerbelangrijkste leren we je hoe je daar als directie op kan anticiperen? Aangezien 1 op de 3
werknemers last heeft van werkstress is onze Bye Bye Burnout BedrijfsAPK er niet voor niets.
Wat kost de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK?
De kosten zijn verbazingwekkend laag en zeker als je inziet wat je kunt besparen!
De startkosten zijn 250,- per bedrijf en ieder personeelslid waar wij de vragenlijst van afnemen
kost dit per werknemer 25,-. Het minimaal aantal deelnemers is 10 personen. Dit is inclusief de
kennismakingssessie op kantoor en het bijbehorende adviesrapport.
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Is het anoniem?
De medewerkers die vullen uiteraard hun
gegevens in, maar wij zullen zoveel
mogelijk rekening houden met de Wet op
de Privacy.
Als er uit onze test komt dat iemand
dreigt uit te vallen of een zware werkdruk
of zelfs werkstress ervaart zullen wij met
jou en de medewerker in gesprek treden
om te kijken wat op dat moment mogelijk
is.
De vragenlijst nemen wij af via
googledocs. Hierdoor kun je de vragenlijst
aan een bepaalde persoon hangen. Wij
weten dan om wie het gaat en kunnen na
toestemming van de medewerker de
resultaten en adviezen met jou als
werkgever bespreken.

De voordelen:
Je hoeft zelf geen vragenlijst te ontwikkelen.
Zowel de leidinggevende als de medewerker
krijgt inzicht in de werkdruk op de
afdeling/eigen werkdruk.
De resultaten zijn direct af te lezen in een
rapport.
Voor wie is de Bye Bye Burnout
BedrijfsAPK?
De leidinggevende, P&O-adviseur of Arbo
coördinator kunnen de Bye Bye Burnout
BedrijfsAPK op een eenvoudige manier
uitzetten op een afdeling of in het gehele
bedrijf. De leidinggevende krijgt een
overzichtsrapport van de resultaten, deze
zijn niet herleidbaar naar individuele
rapportages.

N 4 STAPPEN NAAR EEN OPLO
Wie heeft baat bij de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK?
Iedereen binnen de organisatie kan meedoen aan de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK.

Hoe wordt de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK vergoedt?
Doordat burn-out geen medisch erkende ziekte is, zal er veelal geen uitkering of vergoeding
volgen. Wat wij adviseren is om de kosten van de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK op te voeren
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behandel ik een nieuw thema met diverse sub-onderwerpen.

Kan ik de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK ook uitvoeren op verschillende divisies of
locaties?
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Wij zijn actief in heel Nederland dus verschillende regio’s en locaties zijn voor ons geen
enkel probleem.
Wat is het resultaat van de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK?
Met de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK kun je op een eenvoudige manier inzicht krijgen in de
performance en werkdruk van de gehele afdeling. Met het invullen van de Bye Bye Burnout
BedrijfsAPK krijgt de medewerker inzicht in de werksituatie en de hierbij behorende
werkdruk. Onderdelen zoals werkplanning, organisatie van het werk en de balans in het
werk komen aan bod. Met behulp van de scan kan zowel de leidinggevende als de
medewerker het initiatief nemen om met elkaar in gesprek te gaan over de werkdruk en de
planning en organisatie van het werk te verbeteren.
Wanneer kan ik beginnen met de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK?
Op ieder moment kan er begonnen worden met de Bye Bye Burnout BedrijfsAPK. Na een
kennismakingsgesprek kun je direct beginnen met de medewerkers.
Door onze Bye Bye Burnout BedrijfsAPK toe te passen binnen je organisatie maak je
werkdruk, werkstress en burn-out bespreekbaar. Je zorgt er voor dat het taboe rondom
burn-out verdwijnt en je creëert een betere werkomgeving.
Doordat je een inzicht krijgt in je personeel waar ze momenteel staan in hun stresslevel,
voorkom je dat ze wellicht toch te lang doorgaan en hun klachten – al dan niet bewust –
negeren. Gaan ze namelijk te lang door, dan is het risico op uitval vanwege burn-out met de
bijbehorende kosten bijna een garantie!
Als je dit soort belangrijke informatie op tijd weet, dan weet je dus ook dat je enorme
kosten kunt besparen! Ik herhaal: ENORME KOSTEN kunt BESPAREN!

Zoals aangegeven bespaar je dus enorm veel geld als je een burn-out kunt voorkomen
binnen je onderneming.
Onze Bye Bye Burnout BedrijfsAPK is daar een uitermate geschikte tool voor om het
stresslevel binnen je organisatie te testen.
Doe jezelf en je collega’s een plezier en plan vandaag nog een afspraak met ons in voor de
mogelijkheden!
- Jij wilt toch geen burn-out binnen je organisatie met de bijbehorende kosten van 120.000
euro? (meer hierover lees je op onze website)
- Jij wilt toch ook dat de productiviteit van je werknemers optimaal is?
Dus kies daarom vandaag nog voor onze Bye Bye Burnout BedrijfsAPK!

Mocht je n.a.v. deze informatie een Bye Bye Burnout BedrijfsAPK willen afnemen, neem
dan contact met me op via mascha@byebyeburnout.nl of bel me op 0638226614.
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