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Werkstress vormt een serieus probleem, zowel in bedrijven als 
voor de samenleving. Al jaren wordt gepoogd om dit complexe 
fenomeen aan te pakken, maar een integrale, preventieve 
aanpak ontbreekt. Arbeids- en organisatiedeskundigen 
kunnen hierin de verbindende rol spelen.
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Wat gaat er mis?
Werkstress vereist onze aandacht. Het speelt in 
toenemende mate een rol op de werkvloer en heeft 
serieuze impact op de mentale en fysieke gezondheid 
van werkenden. Maar ook de financiële gevolgen zijn 
enorm. De huidige aanpak is niet effectief.

Aanpak curatief
Hoewel in de vernieuwde Arbowet meer nadruk is gekomen 
op preventie, zien arbeids- en organisatiedeskundigen 
(A&O-deskundigen) in de praktijk dat de aanpak van werkstress 
zich veelal richt op de curatieve kant. Er wordt ingezet op het 
terugdringen van verzuim, met name vanuit een individuele 
aanpak van verzuimende medewerkers.

Gebrek aan kennis
Werkstress is een complex fenomeen, dat door veel 
verschillende factoren kan worden veroorzaakt en beïnvloed. 
Zowel in bedrijven als bij arbodeskundigen ontbreken vaak 
de kennis en mogelijkheden om op een preventieve manier 
werkstress aan te pakken. De mate van bewezen effectiviteit van 
interventies laat bovendien te wensen over.

Handelingsperspectief ontbreekt
Organisaties kunnen de problematiek vaak niet goed overzien. 
Dit geldt niet alleen voor leidinggevenden, maar ook voor 
HR, preventiemedewerkers en arbodeskundigen. Er zijn veel 
initiatieven gestart en tools ontwikkeld, maar men weet niet 
waar te beginnen waardoor slechts een klein gedeelte van de 
werkgevers in Nederland daar gebruik van maakt.
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Integrale aanpak ontbreekt
De preventieve maatregelen die worden getroffen, zijn sterk 
aanbodgericht en veelal top-down ingeregeld. De samenhang 
met de context van organisaties ontbreekt. Er is weinig aandacht 
voor de behoeften op de werkvloer en de mogelijkheid om 
energiebronnen in te zetten. Borging met processen zoals de 
RI&E en een MTO ontbreekt.

Werkstress wordt mede gevoed door maatschappelijke 
ontwikkelingen. Door deze ontwikkelingen en toenemende eisen 
op allerlei vlakken is te verwachten dat de problemen alleen 
maar zullen toenemen als er niet wordt ingegrepen. Enkele 
voorbeelden:

 › Veeleisende afzetmarkt. Organisaties dienen steeds 
vraaggerichter te werk te gaan en hebben te maken 
met een snel veranderende en veeleisende afzetmarkt. 
Dit vraagt meer van medewerkers wat betreft 
kwaliteit, inzetbaarheid en verantwoordelijkheid.

 › Flexibilisering van arbeid. Ook medewerkers stellen andere 
eisen aan de inrichting van hun werk, waardoor flexibiliteit van 
arbeid belangrijk wordt. Deze groei in de flexibilisering van 
arbeid heeft effecten op de arbeidsrisico’s, zoals stress door 
inkomensonzekerheid en overschrijding van arbeidstijden.

 › Disruptieve technologie. Ontwikkelingen gaan steeds 
sneller, waardoor zowel organisaties als mensen minder tijd 
krijgen om zich een nieuwe technologie eigen te maken. 

 › Technostress. Medewerkers beschikken vaak over verschillende 
digitale middelen en staan continu ‘aan’, wat resulteert in steeds 
meer prikkels. Ook neemt de afhankelijkheid van deze middelen 
toe, wat bij technische problemen kan leiden tot grote frustratie.

 › Mantelzorg. Er zijn in Nederland 2,6 miljoen mantelzorgers, 
waarvan 71% ook werkt. Ongeveer 220.000 van de 1,5 
miljoen intensieve mantelzorgers voelt zich zwaar belast. 

 › Werk en kinderen. De zorg voor kinderen, gecombineerd 
met werk, brengt uitdagingen met zich mee. Er zit vaak 
weinig lucht in het geheel, waardoor bijvoorbeeld als 
een kind ziek is en niet naar de opvang kan, de planning 
al snel spaak loopt en er veel stress ontstaat.

COVID-19 en werkstress
De maatregelen die genomen zijn en nog steeds worden 
genomen om verspreiding en besmetting door het corona-
virus tegen te gaan, blijkt op veel medewerkers een flinke 
wissel te hebben getrokken. Thuiswerken, de zorgen over 
mogelijke besmettingen, zorgen om familie en vrienden en 
financiële problemen zorgen voor hogere stressniveaus. 
De pandemie versnelt maatschappelijke ontwikkelingen en 
zal langdurig wereldwijde veranderingen teweegbrengen.
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1. Concrete doelstelling

Er is een heldere doelstelling nodig, 
zodat voor iedereen duidelijk is waar de 
betrokken partijen de pijlen op richten 
en we de effecten kunnen meten. Sociale 
partners, het Ministerie van SZW, maar ook 
kennisinstituten, beroepsverenigingen en 
branches formuleren samen de doelstelling 
en manier van monitoren.

2. Onderzoek naar effectiviteit 
interventies

Uitgebreid onderzoek heeft veel inzicht 
verschaft in de complexiteit van werkstress 
en de factoren die hierop van invloed zijn. 
Er is echter nauwelijks onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van interventies. Een 
preventieve aanpak is overtuigender als 
er gewerkt kan worden met onderbouwde 
methoden die bewezen effectief zijn.

7 Actiepunten voor een  
effectieve aanpak van werkstress

Om werkstress en de gevolgen ervan effectief 
aan te pakken is een integrale aanpak nodig. De 
Beroepsvereniging Arbeids- en Organisatiedeskundigen 
(BA&O) pleit ervoor om de huidige curatieve benadering 
van werkstress om te buigen naar een preventieve aanpak, 
waarin gewerkt wordt vanuit de plan-do-check-act cyclus 
(PDCA). Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen de 
belangrijkste stakeholders. De volgende acties zijn nodig:
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4. Integrale aanpak

Er is een cyclische aanpak nodig (plan – do – 
check – act) om voor iedere organisatie tot 
een gedegen en gedragen plan te komen. 
Hierbij moeten zowel de behoeften van het 
individu als het team en de organisatie in 
ogenschouw worden genomen.

5. Samenwerking tussen  
disciplines en branches

De complexiteit van werkstress 
vraagt om goede afstemming en 
gezamenlijke inspanning van de 
verschillende arbodisciplines, werkgever, 
preventiemedewerker, leidinggevende, 
HR-adviseur en medewerkers. Alleen op 
die manier is een integraal plan te maken 
dat ook echt tot vermindering van de 
werkstress leidt. Brancheorganisaties 
spelen een belangrijke rol in de 
informatievoorziening en als startpunt voor 
bedrijven. Verschillende spelers in dit veld 
moeten elkaar weten te vinden en elkaars 
deskundigheid inzetten om dit probleem 
aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld worden 
gefaciliteerd door rondetafelbijeenkomsten 
en de inzet van deskundigen bij 
brancheorganisaties.

3. Omslag in denken  
van curatief naar preventief

Om te voorkomen dat mensen 
werkstressklachten ontwikkelen is het nodig 
om preventief maatregelen te nemen. Dit 
lukt alleen als er handelingsperspectief 
wordt geboden. Ook medewerkers 
moeten hierin worden betrokken, zodat zij 
vanuit hun regelmogelijkheden het werk 
kunnen optimaliseren naar hun eigen 
omstandigheden en langs die weg werkstress 
voorkomen. Een bottom-up benadering 
stimuleert medewerkers om het heft in eigen 
handen te nemen, waarbij er aandacht is 
voor het versterken van de balans tussen 
werkeisen en energiebronnen.
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7. Duidelijkere eisen en handhaving 

Op dit moment is in de Arbowet 
gedefinieerd dat er een beleid moet 
zijn om psychosociale arbeidsbelasting, 
waaronder werkstress, tegen te gaan. Voor 
bedrijven is het onduidelijk wat zo’n beleid 
moet inhouden. Door duidelijkere eisen 
te definiëren, wordt het voor bedrijven 
duidelijker op welke vlakken zij aan de slag 
kunnen en moeten. Uiteindelijk zal ook 
handhaving op dit onderwerp nodig zijn.

6. Opleiding en kennisdeling

Arbodeskundigen moeten goed kunnen 
uitleggen wat werkstress is en op basis 
daarvan preventieve maatregelen 
kunnen opstellen vanuit de PDCA-cyclus. 
De verschillende actoren, waaronder 
bedrijfsartsen en arbodeskundigen 
hebben meer kennis nodig om vanuit 
hun rol goed te kunnen adviseren. 
Preventiemedewerkers moeten munitie 
krijgen om dit probleem aan te kaarten 
binnen hun organisatie, waarna ze voor 
een gerichte aanpak kunnen worden 
ondersteund door arbodeskundigen. 
Door bijscholing en training kan de positie 
van arbodeskundigen en met name de 
preventiemedewerkers worden versterkt 
en meer inzicht worden verkregen in wat er 
nodig is binnen specifieke organisaties en 
branches. 
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Wat is werkstress?
Werkdruk is de meest voorkomende oorzaak van 
werkstress. Het betekent niet per definitie te veel 
werk in te weinig tijd: er ontstaat een disbalans 
tussen dat wat van een werkende gevraagd 
wordt (taakeisen) en de mogelijkheden die de 
werkende heeft om aan die vraag te voldoen 
(regelmogelijkheden).

In de afgelopen jaren is gebleken dat we dit 
probleem nog niet adequaat hebben kunnen 
aanpakken. Een belangrijk signaal is de stijging van 
burn-outklachten van 11% in 2007 naar 17% in 2019. 
De jaarlijkse verzuimkosten lopen daardoor steeds 
verder op, tot al 2,8 miljard euro in 2018 (bron: 
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, TNO/
CBS).

Balanceren

Het Jobs Demands-Resources ( JDR) model van 
Bakker & Demerouti toont de complexiteit van 
werkdruk. Als de disbalans te lang aanhoudt leidt 
werkdruk tot werkstress: het ervaren van fysieke, 
psychische of emotionele klachten. Vaak zijn er 
meerdere, gelijktijdige oorzaken die maken dat 
balans omslaat in disbalans. Het voorkomen van 
werkdruk vraagt dan ook om een integrale aanpak.

Hulpbronnen

Taakeisen

Job Crafting

Zelfondermijning

Het Jobs Demands-Resources ( JDR) model van Bakker & Demerouti

Stress

Bevlogenheid
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De verbindende rol van de 
A&O-deskundige

De centrale vraag voor een A&O-deskundige is: “wat 
is er nodig om goed en gezond te kunnen werken?” 
En daaruit volgend ook: “Hoe kunnen we werkstress 
en uitval als gevolg van het werk écht voorkomen?” 
De A&O-deskundige verbetert de arbeidskwaliteit op 
zo’n manier dat het leidt tot een werkomgeving waarin 
medewerkers optimaal presteren. 

De aanpak van de A&O-deskundige, waarin ook de eerder beschreven 
maatschappelijke factoren worden meegenomen, gaat uit van een 
integrale en preventieve aanpak. De A&O-deskundige onderzoekt 
en adviseert op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Daarbij 
wordt de verbinding gelegd tussen beleid en praktijk, tussen 
werkgever en werknemer. Ze kijken niet alleen naar individuen, maar 
juist ook naar invloeden van processen en factoren binnen afdelingen 
en de organisatie.

Verbinding intern en extern
De A&O-deskundige maakt gebruik van het complete speelveld 
van actoren: medewerkers, werkgevers, interne en externe 
deskundigen. De A&O-deskundige is dé aangewezen kerndeskundige 
om te adviseren over een preventieve aanpak van werkstress. 
A&O-deskundigen kunnen door hun kennis over te brengen een 
belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de positie van 
de preventiemedewerker in organisaties. In samenwerking met 
de bedrijfsarts kunnen ze de vertaling maken van het individuele 
spreekuur naar een collectieve en gedragen aanpak van werkstress.

Over de Beroepsvereniging Arbeids- en 
Organisatiedeskundigen (BA&O)
Als beroepsvereniging vertegenwoordigen en ondersteunen we 
onze leden met kennis en advies. De BA&O is een gesprekspartner 
voor sociale partners en andere partijen in het werkveld. De 
professionaliteit van de A&O-deskundige wordt gewaarborgd door 
certificering en de daaraan gekoppelde eisen voor (her)registratie.



De Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen is een 
vereniging die wordt gerund door en voor leden. Onze leden zijn niet 
alleen gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundigen.

Ook andere beroepsgroepen zijn welkom als lid. Uit ons midden 
worden bestuursleden gekozen. Veel (kader)leden hebben een actieve 
rol bij het organiseren van landelijke én regionale bijeenkomsten, ons 
jaarlijkse congres, voor de PR van onze vereniging en binnen diverse 
commissies. Hier ontmoeten we elkaar en leren we van elkaar. Dit 
gebeurt ook in de intervisiegroepen die verspreid over het land zijn 
opgericht, en waar leden zich bij kunnen aansluiten. Ook participeren 
we in multidisciplinaire groepen, bijvoorbeeld bij het opstellen van 
professionele richtlijnen over thema’s zoals de aanpak van werkdruk, 
grensoverschrijdend gedrag, psychische klachten en fysieke belasting 
en schrijven onze leden artikelen voor vakbladen. We overleggen 
met en werken samen met diverse landelijke partijen, dat zijn 
beroepsverenigingen, opleidingen en overheid.

BA&O-secretariaat (EPS)
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven

T 040 20 940 35
E info@baeno.nl


