PROJECTEN VOOR DE PRIMAIRE PREVENTIE VAN BURN-OUT OP HET WERK INHOUD VAN HET DOSSIER VOOR EEN DOOR EEN SECTOR INGEDIENDE SUBSIDIEAANVRAAG1
Opgelet! Deze aanvraag kan enkel worden goedgekeurd indien ze wordt aangevuld door een
aanvraag die rechtsgeldig is ingediend door ten minste één projectbegeleider die voldoet aan
de voorwaarden in het KB.
Het formulier dat moet worden ingevuld door de projectbegeleider staat op de website van
de Nationale Arbeidsraad: http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-burnout.htm

Paritair (sub)comité:

Instelling die binnen het paritair (sub)comité verantwoordelijk is voor het project:
-

Benaming:
Financiële gegevens - Rekeninghouder:

Contactpersoon
Naam:
Functie:
E-mailadres:
Telefoon:

(Eventueel) Aan het project deelnemende onderneming(en)
Ondernemingsnummer (meerdere indien verschillende deelnemende ondernemingen)

Projectbegeleider(s) (meerdere in geval van pool van projectbegeleiders)
Ondernemingsnummer (meerdere in geval van pool van projectbegeleiders)
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Voor verdere informatie over de voorwaarden die vervuld moeten worden om een subsidie te genieten, zie het
dossier op de website van de Nationale Arbeidsraad (http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-burnout.htm).

Beschrijving van het project2
-

Doelstellingen en beschrijving van het project (maximaal 15.000 karakters)

Doelstellingen van het project en geplande actie

1. Beschrijf kernachtig de centrale doelstelling van het project.
2. Met welk type/soort actie wilt u deze doelstelling realiseren?
3. Geef duidelijk aan op welke manier het project de primaire preventie van burn-out beoogt.
4. Wat is de geschatte duur van de actie?
5. Uit welke kwalitatieve en/of kwantitatieve parameters zou een succesvolle implementatie van het project blijken?

Doelgroep

6. Op welke doelgroep(en) is deze actie precies gericht? (Een actie kan gericht zijn op alle werknemers of op bepaalde afdelingen, functies, enz.)?

Geïntegreerde aanpak en pluridisciplinair karakter

7. Welke verschillende actoren zijn bij de ontwikkeling en realisatie van het project betrokken? Beschrijf het collectieve karakter van de actie/het project.
8. Op welk vlak is de geplande actie pluridisciplinair (impliceert ze een meervoudige aanpak in de begeleiding, bovenop het psychologische aspect)?
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De acties nemen de vorm aan van:

1° de begeleiding van een of meerdere werkgevers, of de terbeschikkingstelling van een pool van begeleiders
aan de werkgevers die deel uitmaken van een sector, in het kader van één of meerdere van de volgende fasen:
a)
b)
c)

d)

informatie en sensibilisering;
het bepalen van preventiemaatregelen;
de toepassing van deze/bepaalde maatregelen, waaronder inzonderheid maatregelen die betrekking
hebben op opleiding, sensibilisering, bedrijfscultuur, competentiemanagement, leiderschapsontwikkeling;
de evaluatie van deze maatregelen.

De begeleiding bestaat erin het verloop van deze fasen te begeleiden en omvat niet de concrete uitvoering van
de maatregelen die eruit voortvloeien.
2° een onderzoeksproject;
3° de ontwikkeling van preventie- of interventietools.

9. Waarin/Hoe houdt de geplande actie verband met één of verschillende aspecten in
verband met de arbeidsorganisatie, de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden, de werkomgeving en de interpersoonlijke arbeidsrelaties?
10. In welk opzicht is het project innovatief (in de ruime betekenis) voor de primaire preventie van burn-out?

Rol van de begeleider

11. Waaruit bestaat de specifieke rol van de begeleider bij de verwezenlijking van dit project?

-

Uitdagingen3 (maximaal 8.000 karakters):

Bedrag van de aangevraagde subsidie4 (de budgettaire raming toevoegen waarop het
aangevraagde bedrag gebaseerd is)

Engagementen
De acties waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, werden voorheen nog niet uitgevoerd en
worden niet door andere subsidies ondersteund.
Ondergetekende verbindt er zich toe:
-

mee te werken aan de evaluatie van het project door de projectbegeleider en/of door
de bevoegde commissie van de NAR en de door hen aangeduide experten;

-

ermee akkoord te gaan dat de resultaten van die evaluatie worden bekendgemaakt
met het oog op een globale evaluatie;

-

het project van het begin tot het einde te realiseren in overeenstemming met de elementen opgenomen in het aanvraagdossier.

Bescherming van persoonsgegevens
De in verband met deze aanvraag verstrekte gegevens worden uitsluitend door het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
verwerkt met het oog op een beslissing over de subsidieaanvragen en de opvolging en evaluatie van de projecten.
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Beschrijving van de uitdagingen en/of problemen waarmee de sector en eventueel de deelnemende ondernemingen geconfronteerd worden.
4

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 8.000 euro per project, exclusief btw. Voor aanvragen ingediend
door een paritair (sub)comité kan dat bedrag op maximaal 3 keer dat bedrag gebracht worden, op voorstel en
gemotiveerd advies van de Nationale Arbeidsraad.

De aanvrager gaat ermee akkoord dat de verstrekte gegevens worden verwerkt met het oog
op een beslissing over zijn subsidieaanvraag en de opvolging en evaluatie van zijn project.
Hij verklaart op erewoord dat hij de uitdrukkelijke toestemming verkregen heeft van de betrokken personen wat betreft de verwerking van de ingevoerde gegevens voor die doeleinden.
Datum en handtekening van de voorzitter van het paritair (sub)comité:
Bijlagen:
Beslissing tot goedkeuring van het project door het betrokken paritair comité of paritair
(sub)comité

