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6  GOESTING

      Themanummer 

  “Start to work again” 



VOORWOORD

Stress en burn-out zijn dé ziekten van onze tijd. 

Ze maken medewerkers ongelukkig en veroorzaken 
hoge kosten voor werkgevers en maatschappij. 

Hoe kunnen we toenemend absenteïsme, presenteïsme 
en verloop terugdringen?

Wij, van 365goesting zijn ervan overtuigd dat er een 
manier is om medewerkers duurzaam te re-integreren in 
bestaand werk. 

Daarvoor is een andere kijk op werkre-integratie na 
uitval nodig.

In dit themanummer, “Start to work again”, stellen we 
onze multidisciplinaire aanpak voor van langdurige 
psychische en lichamelijke klachten, gericht op een 
duurzame werkre-integratie.

We laten u kennismaken met deze aanpak, onze 
achterliggende visie, hoe ze werkt in de praktijk en we 
leggen uit voor wie ze bedoeld is.

 

Goesting is een uitgave van 365goesting en verschijnt ieder kwartaal.
Gratis abonneren? Kijk op www.365goesting.be



WAT IS BURN-OUT?

Algemeen wordt gesteld dat er sprake is van een 
burn-out wanneer iemand te kampen heeft met: 

- extreme vermoeidheid;
- cynisme;
- en het gevoel persoonlijk niet meer bekwaam te zijn 

om goed te presteren binnen de job. 

Een burn-out is vrijwel altijd werk- gerelateerd en 
komt vaak voort uit een periode van extreme 
werkdruk of stress binnen de werkomgeving. 

Mensen die met een burn-out te maken krijgen, zien 
het absoluut niet zitten om nog langer naar het werk 
te gaan.

Bij een dreigende burn-out is niet alleen herkenning en 
erkenning belangrijk, maar ook het aanreiken van 
oplossingsrichtingen. Medewerkers zijn daar vaak niet 
meer toe in staat.

In Nederland ervaart ruim 33% van de medewerkers 
ongezonde stress op het werk. In België is dit 
percentage bijna dubbel zo hoog.

Ruim 13% van de medewerkers is “at risk” voor burn 
out. Het gemiddeld herstel duurt zo’n 160 dagen.



Twee op drie werknemers 

Bijna twee op de drie werknemers (64 %) in België zegt regelmatig stress van een onaanvaardbaar niveau te 
ervaren op het werk, zo bleek uit het meest recente onderzoek van Securex (februari 2015). Bijna 40 % van 
het verzuim (absenteïsme) is daaraan toe te schrijven. Dat is een stijging van 18 % ten opzichte van 2010.

Stress op het werk 

Behandelingen van stress en stressgerelateerde klachten zijn in ons land vooral gericht op een individuele 
aanpak: begeleiding en coaching door huisarts, psychologen en psychotherapeuten. 

Voor duurzame werkre-integratie, een aanpak die in Nederland bijzonder succesvol blijkt, is over het 
algemeen weinig aandacht. 

Schade 

Stress- en stressgerelateerde klachten vallen onder de psychosociale risico's op het werk. Psychosociale 
risico’s op het werk worden gedefinieerd als de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade 
ondervinden die al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke schade, door blootstelling aan elementen van 
de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de 
interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar 
inhouden.

Psychische schade kan zich uiten in bijvoorbeeld angsten, depressie, burn-out, zelfmoordgedachten en 
posttraumatische stress. 

Op lichamelijk vlak kunnen deze risico’s aanleiding geven tot lichamelijke uitputting, slaapproblemen, 
verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, maag- en darmproblemen… Naast de mogelijke nefaste gevolgen op 
de individuele werknemer, kunnen deze symptomen ook een impact hebben op het collectieve niveau, 
bijvoorbeeld in de vorm van een verslechterde arbeidssfeer, spanningen en conflicten. 

Ze brengen ook kosten met zich mee voor de onderneming, in de vorm van arbeidsongevallen, absenteïsme 
en presenteïsme, een daling van de werkkwaliteit, de productiviteit en de klantvriendelijkheid.

DE ZIEKTE VAN ONZE TIJD

Stress kan ook collectief impact hebben: een slechte 
arbeidssfeer, spanningen, conflicten.



‘Meer geld naar zieke werknemers dan naar werklozen’, kopte De Tijd op 19 december 2015. 

In 2015 liep de factuur voor arbeidsongeschikten in België op tot 6,4 miljard euro. En dat zonder rekening te 
houden met speciale regimes als moederschapsverlof. In hetzelfde jaar werd voor 5,7 miljard euro aan 
werkloosheidsuitkeringen betaald. 

Het artikel in De Tijd vervolgt: 

‘Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) omschrijft de explosie van de uitgaven voor zieke 
werknemers als ‘problematisch’.  De stijging is vooral te wijten aan het snel groeiende leger van langdurige zieken.

België telt 335.000 mensen die al meer dan een jaar ziek thuiszitten. 

Het gaat om 8 procent van alle werknemers. Opmerkelijk is dat niet alleen oudere, maar ook steeds meer jonge 
werknemers langdurig uitvallen met burn-out klachten, depressies en rugklachten.

De Block:  ‘Deze evolutie betekent een extra factuur van 1,8 miljard euro tussen 2014 en 2019. Ook de menselijke 
kost is zwaar: het is wetenschappelijk bewezen dat thuiszitten niet goed is voor patiënten.’

Uit cijfers van de preventiedienst Mensura blijkt dat 94 procent van de werknemers die één maand ziek zijn weer 
aan de slag gaat in hun oude job. Bij wie zes maanden thuiszit, daalt dat cijfer naar 4 procent.

De Block:  ‘Het is ons er niet om te doen zieke mensen te dwingen opnieuw aan de slag te gaan. Het grote probleem 
is dat het vandaag alles of niets is. Of je bent arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt. Er zit niets tussen.’

De minister heeft een plan klaar om daar een mouw aan te passen. Maar de regering geraakte het gisteren nog 
niet eens over de vraag of werknemers en werkgevers met sancties gedwongen dan wel met incentives 
aangepord moeten worden.

      

MAATSCHAPPELIJKE KOST

Minister Maggie De Block: ‘Het is wetenschappelijk 
bewezen dat thuiszitten niet goed is voor 
patiënten.’



In Nederland bestaat al langer een aanpak om langdurig ziekteverzuim op het werk terug te dringen. 

Deze aanpak werd in 2002 verscherpt met de Wet Verbetering Poortwachter. Die is erop gericht om zieke 
werknemers zo snel en verantwoord als mogelijk terug aan (passend) werk te helpen. 

Werkgevers, werknemers en de arbodienst (te vergelijken met de Externe diensten voor preventie en 
bescherming op het werk: de Preventiediensten) dragen daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

De werkgever speelt in Nederland doorgaans een veel actievere rol dan in België bij de re-integratie van 
werknemers. 

Werkgevers hebben daar niet alleen organisatorisch maar ook financieel alle belang bij. De wet verplicht 
Nederlandse werkgevers om hun zieke werknemers twee jaar lang minstens 70 % van het laatstverdiende loon 
door te betalen (in het eerste jaar zelfs 100%). 

Als werkgevers in Nederland niet kunnen aantonen dat ze voldoende inspanningen hebben geleverd om de 
werknemer te re-integreren, kunnen ze geldelijke sancties krijgen. 

Die worden opgelegd door het UWV, de toetsende organisatie. Zo komt het in Nederland dan ook regelmatig 
voor dat bedrijven een derde jaar loondoorbetalingsverplichting krijgen.

Zulke maatregelen zijn vooralsnog ondenkbaar in België. De kost van zieke werknemers wordt (grof geschetst) na 
één maand afgewenteld op het ziekenfonds - de maatschappij dus - en niet langer door de werkgever gedragen. 

Maar dat wezenlijke verschil in financiering belet niet dat Belgische bedrijven, ziekenfondsen en overheden zich 
zouden kunnen laten inspireren door de Nederlandse aanpak.

NEDERLANDSE INSPIRATIE

In België wordt de kost van zieke werknemers na één maand 
afgewenteld op de maatschappij.



Het Belgische ziekteverzuimrecord van 2015 waar De Tijd over berichtte, komt niet uit de lucht vallen. 

Sinds 2002 kent zowel het kort- als het langdurende ziekteverzuim in ons land een vrijwel constante stijging. Hoe 
kunnen we deze trend keren? 

Het verzuimonderzoek 2014 van SD Worx stelt een tweesporenbeleid voor. 

‘Een actief verzuimbeleid bestaat uit een preventieve aanpak rond motivatie, welzijn op het werk en de werkbaarheid 
van de job. (...) Aan de andere kant is een actief re-integratiebeleid nodig om werknemers snel terug inzetbaar te 
maken.

Uit onderzoek blijkt immers dat werknemers die langer dan zes opeenvolgende weken afwezig zijn, het moeilijk krijgen 
om opnieuw actief te worden binnen het bedrijf.’

TWEESPORENBELEID

SD Worx: ‘Een actief verzuimbeleid bestaat 
uit een preventieve aanpak en een actief 
re-integratiebeleid.’



GOESTING

Goesting het mooiste woord van Vlaanderen.

365goesting 

Wij geloven dat goesting in het werk bijdraagt aan 
de eigen duurzame inzetbaarheid en levensvreugde 
en daardoor ook aantrekkelijk is voor de werkgever 
en de persoonlijke omgeving.

In alles wat wij doen staat onze passie voor mensen 
en passie voor werk voorop.

365goesting is uw partner als het gaat om 
psychosociale risico’s en stress in het werk.

We onderzoeken, adviseren, trainen en coachen.

Goesting en engagement 

Medewerkers die goesting of plezier ervaren in het 
werk verzuimen minder, zijn productiever, 
klantgerichter en beter gewapend tegen werkdruk 
en werkstress. 

Een en ander krijgt wetenschappelijk zijn fundament 
in het Job Demands-Resources model (JD-R model). 

Het Job Demands-Resources model (JD-R model) is 
een veelgebruikt model om de relaties tussen 
werkkenmerken en werkuitkomsten te bestuderen. 

Het model veronderstelt dat hoge werkeisen (job 
demands) leiden tot stressreacties en ongezondheid 
(het uitputtingsproces), terwijl het beschikken over 
veel energiebronnen (job resources) leidt tot 
hogere motivatie en productiviteit (het 
motivationele proces). 



Wie zijn we 

365goesting is een samenwerkingsverband van arbeids- en organisatiepsychologen, klinisch psychologen en re-
integratiecoaches, allen met een ruime werkervaring in Nederland én België.

365goesting ontwikkelde een multidisciplinaire aanpak voor duurzame re-integratie van werknemers met 
psychische en lichamelijke klachten, met als hoofdtitel: “start to work again”.

Voor wie is het programma bedoeld? 

Het programma is gericht op medewerkers die eerder een monodisciplinair traject hebben doorlopen (bij 
huisarts, de therapeut of de psycholoog bijvoorbeeld) dat niet het gewenste effect heeft gehad.

De werknemers die in aanmerking komen voor het programma hebben bovendien:
- een geschiedenis van absenteïsme of presenteïsme (mensen die de drang voelen om te gaan werken, ook al zijn 

ze daartoe niet in staat);
- zowel lichamelijke als mentale klachten;
- dermate ‘ernstige’ klachten dat volledig herstel naar alle waarschijnlijkheid langer duurt dan 3 maanden.

Uitsluitingscriteria zijn:
- psychiatrische problematiek;
- chronische beperkingen (handicaps);
- reeds in behandeling bij een revalidatiecentrum;
- crisissituaties. 

“START TO WORK AGAIN”

Ron Willems  

Zelfstandig Arbeids- en Organisatiedeskundige (MWO), zaakvoerder 365goesting.

Opleiding: Bachelor Occupational Health, Master Arbeids- en Organisatiekunde.

Els Merken 

Zelfstandig klinisch psycholoog

Opleiding: Master in Neuropsychology, cognitieve gedragstherapie en pijneducatie. 

Thom Heijnen  

Zelfstandig klinisch psycholoog en psychotherapeut i.o. 

Opleiding: Master Mental Health, Psychotherapie. 

Het programma-team van “start to work again”



“De pijn voelen” 

Arbeids- en organisatiedeskundige Ron Willems, zaakvoerder van 365goesting, is gespecialiseerd in het 
ondersteunen van werkgevers in verandertrajecten naar minder verzuim en het analyseren van psychosociale 
aspecten op het werk. 

Dankzij zijn jarenlange ervaring in beide landen kent hij zowel de Nederlandse als de Belgische arbeidsmarkt. 

‘Het grote verschil tussen Nederland en België is dat de – financiële – pijn van het verzuim in Nederland heel 
duidelijk bij de werkgever ligt en dat die in België erg versnipperd is: de mutualiteit voelt enige pijn vanwege de 
oplopende uitkeringen, het bedrijf ondervindt pijn door verlies van output en de werknemer voelt pijn omdat zijn 
salaris daalt.’

Hoe krijg je beweging in deze impasse?  

Ron Willems richt zich met 365goesting vooral op de (middel)grote bedrijven. “Uit onderzoek blijkt dat zo'n 14 % 
van de werknemers tegen een burn-out aanzit of er al in verzeild is. 

De gemiddelde uitval van mensen in burn-out bedraagt 160 dagen. Absenteïsme en presenteïsme kosten 
bedrijven handenvol geld: medewerkers worden minder productief of verwezenlijken helemaal niets meer. 

Bedrijven moeten op zoek naar vervangers en opnieuw investeren in opleiding van deze nieuwe werknemers. 

Van de Belgische werknemers die met stressgerelateerde klachten thuis zitten, is trouwens 31 % niet van plan om 
terug te keren naar zijn oude baan (verloopintentie). Ik noem dat de vlucht naar een andere werkgever als 
escape-route, terwijl dat de problemen vaak niet wezenlijk oplost, noch voor het bedrijf, noch voor de werknemer. 

Dit alles leidt tot financiële kosten en menselijk lijden dat je met een goede aanpak sterk kunt verminderen.” 

Ter illustratie, Securex schat de (in)directe kosten van burn-out in België per werknemer als volgt in:

                       

Arbeider Bediende Gemiddeld

Directe kost 1 niet gewerkte dag 211 € 326 € 277 €

Directe kost 1 burn-outgeval 4.589 € 7.091 € 6.025 €

Indirecte kost &1 burn-outgeval 11.473 € 17.726 € 15.062 €

Totale kost 1 burn-outgeval 16.062 € 24.817 € 21.087 €

De verloopintentie in België bedraagt meer dan 30%.



OPNIEUW FLOREREN

Meer dan ooit tevoren is werken en tevreden aan het werk blijven een maatschappelijk ideaal, al staat dit vaak in 
schril contrast met de maatschappelijke realiteit. 

De overheid vertelt ons dat we langer aan het werk zullen moeten blijven dan onze ouders. 
Mensen worden verondersteld om zich voor een belangrijk deel te realiseren in hun werk, in hun eigen belang en in 
dat van hun eventuele nakomelingen en de maatschappij in zijn geheel. 

Maar soms zien we dat het niet meer gaat. Dat is ook niet verwonderlijk. De eisen van de maatschappij en 
werkgevers liggen hoog. 

De hersenen van de hedendaagse mens krijgen in drie maanden meer informatie te verwerken dan die van onze 
grootouders in hun hele leven. 

De gevolgen laten zich raden. Te veel mensen werken te hard en komen niet meer aan rust toe. 

Ze ervaren psychologische en/of fysieke klachten en blijven gedurende lange tijd thuis, ogenschijnlijk zonder veel 
hoop op beterschap (langdurig absenteïsme). Of ze kunnen of durven niet thuis te blijven, maar functioneren niet 
langer goed op het werk, alhoewel ze lange uren kloppen en veel stress ervaren (presenteïsme). 

Onze aanpak gaat uit van het opnieuw floreren als persoon. Floreren betekent letterlijk ‘zich goed ontwikkelen, of 
goed presteren, op zijn best zijn’. 

Floreren... Opnieuw je talenten ontdekken en weer benutten. Kiezen voor je eigen geluk in afstemming met je 
omgeving. Grenzen leren stellen en weer volop plezier uit je leven en je werk halen.

Met de ‘start to work again aanpak’ krijgen de deelnemers de stimulans en het vertrouwen om opnieuw te kunnen 
floreren!  

Als symbool van bloeien en floreren gebruiken we een bloem.

De hersenen van de hedendaagse mens krijgen in 
drie maanden meer informatie te verwerken dan die 
van onze grootouders in hun hele leven.



Wanneer mensen langere tijd overbelast zijn, raakt hen dat in hun hele functioneren. Niet alleen ervaren zij vaak 
mentale en emotionele belemmeringen in combinatie met lichamelijke klachten, ook hebben zij steeds minder 
energie voor zaken zoals het huishouden, hun dierbaren, een gezonde leefstijl en hobby's. 

Mensen raken steeds verder verwijderd van zichzelf en van wat voor hen belangrijk is.  Hoe langer deze toestand 
duurt, hoe moeilijker het ook wordt om dit zelf te doorbreken.

In onze aanpak richten we ons op een vijftal aandachtsgebieden.  Wij geven deze gebieden metaforisch weer als 
bloemblaadjes. 

“Deze vijf bloemblaadjes staan voor de vijf pijlers van onze multidisciplinaire aanpak”, zegt Ron Willems:

-  de mentale belastbaarheid;
- de fysieke belastbaarheid;
- de actieve coping;
- zingeving en sociaal functioneren;
- de persoonlijkheid. 

We onderzoeken zorgvuldig met de deelnemers wat er op elk van deze gebieden nodig is om te herstellen en 
opnieuw krachtig en vitaal in het leven te staan.  

Vervolgens is het de bedoeling dat deelnemers dit ook gaan doen en met hun eigen geformuleerde doelstappen 
gaan experimenteren.  Dat is de basis van de re-integratiegedachte van 365goesting.

DE BLOEM

‘Het geluk is een bloem die men niet moet plukken’ 
         
       Andre Maurois, Frans schrijver



Onze psycholoog reikt handvatten aan om de mentale belastbaarheid te versterken. 

Een bewegingscoach zorgt ervoor dat onze cliënten fysiek weerbaarder worden. 

Zingeving krijgt expliciet aandacht in bijvoorbeeld onze sessies bewust wandelen, maar loopt tegelijk als een rode 
draad door het hele programma: wie ben ik, waar sta ik voor, wat wil ik in mijn leven?  Mensen voelen zich soms 
vervreemd van hun werk, dat zo is geëvolueerd dat het helemaal niet meer spoort met hun waarden. 

Coping betekent tenslotte: omgaan met. Hoe ga je op een gezonde manier met stress en andere factoren om? Hoe 
leer je, niet alleen 's avonds na het werk maar ook tijdens de dag even afstand te nemen en tot rust te komen? 

We pretenderen niet om alle lichamelijke en fysieke klachten in één twee drie weg te nemen, maar wel om mensen 
te helpen om ondanks hun klachten weer beter te gaan functioneren. en de stap te zetten naar terugkeer naar de 
job.

Zo slagen onze cliënten er uiteindelijk in om uit hun passieve rol te stappen en terug een meer actieve rol op te 
nemen in het bedrijf en in hun persoonlijk leven.”

We pretenderen niet om alle lichamelijke en fysieke 
klachten in één twee drie weg te nemen, maar wel om 
mensen te helpen om ondanks hun klachten weer beter 
te gaan functioneren.



Vanuit het eerder aangehaalde  Job Demands-Resources 
model (JD-R model) is het belangrijk die balans inzichtelijk 
te maken.

De oplossing voor de ervaren werkdruk die leidt tot 
ervaren stress ligt dan vaak niet in het elimineren van de 
werkdruk, maar in het compenseren hiervan door het 
toevoegen van plezierige en energie gevende factoren in 
het werk.

Werkdruk, een veel gebruikt woord om aan te 
geven dat je eigenlijk te veel werk hebt en te weinig 
tijd om het af te ronden of, en dat wordt nogal 
eens vergeten, dat je niet aan de gestelde eisen 
kunt voldoen. 

Werkdruk kan leiden tot het ervaren van stress, 
maar evenzeer ook juist niet.

Het gaat feitelijk om de balans tussen de 
werkbelasting en de individuele belastbaarheid van 
de medewerker.

Werkdruk


