Panelleden gezocht voor het
werkendenpanel!
Ben jij werknemer of werk je als
zelfstandige? Ben je geïnteresseerd in
het thema burn-outklachten en
werkstress? Vind je het belangrijk om je
je mening te geven over beleid dat
gericht is op het voorkomen van burnoutklachten? Meld je dan aan voor het
werkendenpanel! Op 15 juni 2022 van
15:30 tot 17:30 uur houdt het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en het Ministerie van
Volksgezondheid een eerste
panelbijeenkomst in Den Haag.
Meedoen aan het werkendenpanel?
Dat is een goed idee, want:
›

Als panellid kun je je ervaringen delen
en denk je mee over het beleid dat als
doel heeft om het aantal burnoutklachten onder werkenden te
verminderen.

›

Als panellid krijg je een kijkje in de
keuken bij de beleidsmakers in Den
Haag en kun je ervaringen uitwisselen
met de andere panelleden.

Wie kan zich aanmelden?
›

Elke werknemer of zelfstandige die
vanuit zijn/haar eigen ervaring mee
wil denken over het thema burnoutklachten en werkstress is welkom
om zich aan te melden.

›

We selecteren geen leidinggevenden
met personele bevoegdheden of Arboprofessionals/coaches voor het panel.

Wat verwachten we van je?
›

Graag spreken we je telefonisch (max
30 min) voorafgaand aan het panel
over jouw eigen werk en ervaringen.

›

Je bent bereid om in 2022 deel te
nemen aan twee bijeenkomsten in
Den Haag.

›

Je bent beschikbaar om mee te doen
aan de bijeenkomst op 15 juni van
15:30 tot 17:30 uur in Den Haag.

›

Reis- en parkeerkosten krijg je
vergoed.

›

We vragen je voorafgaand aan het
panel om alvast kennis te nemen van
de vragen die aan het panel zullen
worden gesteld. Verder is geen
voorbereiding nodig!

Hoe kan ik mij aanmelden?
Enthousiast geworden? Meld je aan vóór
18 mei door een mail te sturen naar ons
e-mailadres:
bredemaatschappelijkesamenwerkingbu
rn-outklachten@minszw.nl

Vermeld daar:
›

Jouw naam, functie, e-mailadres en
telefoonnummer.

›

Een korte motivatie.

Wij nodigen je dan uit, waarbij we erop
letten dat het panel bestaat uit
deelnemers met verschillende soorten
banen en diverse achtergronden.

