Wat je moet weten
over burn-out.
Wie werkt, moet vaak permanent beschikbaar zijn. De verantwoordelijkheden en werkdruk worden steeds groter en ook thuis is er
van alles wat moet. Tijd om uit te rusten en te herstellen van alle
inspanningen is er meestal niet. Voordat je het in de gaten hebt,
ben je totaal opgebrand.
Burn-out, een heftige situatie voor de medewerker, maar ook voor
de werkgever. Verzuimtrajecten zijn intensief en kosten veel tijd,
geld en energie. Om een idee te krijgen van de impact die gepaard
gaan met burn-out, stress en verzuim, lees je hieronder enkele
relevante feiten.
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€1.800.000.000
Werkstress-gerelateerde ziekteverzuim kost werkgevers in Nederland
jaarlijks 1,8 mijard Euro.
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