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Algemene informatie

Beschrijvingen

Bijlagen

Bevestiging

Bedrijfsinformatie
Naam onderneming/instelling

Ondernemingsnummer

Steunend orgaan
Paritair (sub)comité

Dit veld is optioneel

Gezamelijke indiening



Wanneer het project gezamenlijk door meerdere ondernemingen wordt ingediend, is de aanvrager de
hoofonderneming die het project indient. De gegevens betreﬀende de partnerondernemingen worden
door de aanvrager (de hoofdonderneming die het project indient) meegedeeld.
Klik op het icoon met het plus-teken om één of meerdere partner ondernemingen toe te voegen aan
het formulier.

Postadres
Hoofdonderneming
straat, nr / postcode, gemeente

Postadres
Dit adres wordt gebruikt voor het overschrijven van de subsidie, indien het project geselecteerd wordt.

Financiële gegevens
Rekeninghouder

IBAN

U kunt een nationaal rekeningnummer omzetten naar een IBAN-nummer via volgende convertor:
http://www.ibanbic.be (http://www.ibanbic.be).

Projectverantwoordelijke
Naam

Functie

Emailadres

Telefoon

GSM of vaste lijn

Projectverantwoordelijke



Een persoon werkzaam in (een van de) onderneming(en) waar het project wordt gerealiseerd, die de
nodige informatie kan geven omtrent het project.

Projectbegeleider
Ondernemingsnummer

Gelieve het ondernemingsnummer van je projectbegeleider in te geven.

Projectbegeleider





Opgelet! De aanvraag kan pas goedgekeurd worden als de projectbegeleider voldoet
aan de voorwaarden van het KB.

Volgende stap 
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Beschrijvingen
Doelstellingen en beschrijving van het project

Doelstellingen van het project en geplande actie

Doelstellingen van het project en geplande actie
01. Beschrijf kernachtig de centrale doelstelling van het project.
02. Met welk type/soort actie wilt u deze doelstelling realiseren?
03. Geef duidelijk aan op welke manier het project de primaire preventie van burn-out beoogt.
04. Wat is de geschatte duur van de actie?
05. Uit welke kwalitatieve en/of kwantitatieve parameters zou een succesvolle implementatie van het project blijken?
Doelgroep
06. 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
07. Welke verschillende actoren zijn bij de ontwikkeling en realisatie van het project betrokken? Beschrijf het collectieve
karakter van de actie/het project.
08. Op welk vlak is de geplande actie pluridisciplinair (impliceert ze een meervoudige aanpak in de begeleiding, bovenop
het psychologische aspect)?
09. 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?

max 15000 tekens

Uitdagingen
Beschrijving van de uitdagingen en/of problematiek waarmee de onderneming wordt geconfronteerd, met
desgevallend aanduiding van de acties die reeds werden ondernomen. Desgevallend: betrokken afdeling(en) en
aantal werknemers.

max 8000 tekens

Terug

Volgende stap 
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Bijlagen
Engagement van de directie
PDF upload met geschreven handtekening



Bladeren...

Engagement van de directie



Het is de bedoeling dat een PDF-document wordt opgeladen dat het engagement van de aanvrager
bevat (en, indien er partnerondernemingen zijn, ook het engagement van deze ondernemingen) om
het project van begin tot einde te realiseren met betrokkenheid van alle relevante actoren binnen en
buiten de onderneming.
Dit engagement dient in het PDF-document ondertekend te worden door een vertegenwoordiger van
de directie(s).

Engagement werknemers
PDF upload met geschreven handtekening



Bladeren...

Engagement werknemers



In het geval er een werknemersafvaardiging is
Het is de bedoeling dat een PDF-document wordt opgeladen met het engagement van (een)
vertegenwoordiger(s) van de werknemersafvaardiging in de (betrokken) onderneming(en). De
vertegenwoordiger(s) van de werknemersafvaardiging verklaren op eer dat ze betrokken werden bij de
uitwerking van het project en dat zich engageren om mee te werken aan de uitvoering van het project
in de onderneming.

Dit engagement dient in het PDF-document ondertekend te worden door de vertegenwoordiger(s) van
de werknemersafvaardiging en de contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van deze
vertegenwoordiger(s) dienen in het document opgenomen te worden. De vertegenwoordiger(s) van de
werknemersafvaardiging dienen bij het geven van deze contactgegevens uitdrukkelijk te verklaren dat
ze toestemmen met de verwerking van hun gegevens voor de doeleinden van dit project. Tevens wordt
gevraagd om indien mogelijk de datum van de vergadering van het Comité voor Preventie en
Bescherming op het werk waarop het project werd besproken, te vermelden.

In het geval er geen werknemersafvaardiging is
Het is de bedoeling dat een PDF-document wordt opgeladen dat een verklaring op eer bevat van de
aanvrager (en, indien er partnerondernemingen zijn, ook het engagement van deze ondernemingen)
dat er in de onderneming(en) een engagement is van de werknemers om aan de uitvoering van het
project in hun onderneming mee te werken.
Deze verklaring op eer dient in het PDF-document ondertekend te worden.



Terug

Gelieve het veld in te vullen in functie van de situatie die in de onderneming bestaat.

Volgende stap 
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Bevestiging
Evaluatie
Wij verklaren ons bereid om mee te werken aan de evaluatie van het project/de projecten door de
projectbegeleider en/of door de bevoegde Commissie van de NAR en de door hen aangeduide experten. Wij
gaan akkoord dat de resultaten van deze evaluatie worden bekendgemaakt met het oog op een globale
evaluatie.

Akkoord
Subsidies
Wij verklaren op eer dat deze aanvraag een nieuw en nog niet gesubsidieerd initiatief betreﬀende de primaire
preventie van burn-out betreft.

Akkoord
Bescherming van persoonsgegevens
De op dit formulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend door het 'Secretariaat van de Nationale
Arbeidsraad' en door 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.
De aanvrager gaat ermee akkoord dat de ingevoerde 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.

Akkoord
Globaal engagement
Wij engageren ons om het project van begin tot einde te realiseren in overeenstemming met de elementen
opgenomen in dit aanvraagformulier.

Akkoord

Samenvatting



Projectverantwoordelijke


 Naam:

 Functie:

 Telefoon:

 Emailadres:



Terug

Aanvraag indienen 



