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Druk, druk, druk
Nederland lijdt onder een ongezonde werkdruk. Volgens het 

TNO is ongeveer 65% van het werkgerelateerde verzuim 

psychisch van aard. En uit de cijfers van het UWV blijkt dat 

een derde van de WIA-uitkeringen te maken heeft met 

een psychische aandoening. Veertig jaar geleden 

hoorde je er niemand over, maar nu hebben we te 

maken met een hausse aan psychische klachten. 

Hoe kan dat? En belangrijker: wat doe je eraan? 
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Uit de Arbobalans 2011 van het 

TNO blijkt dat vier op de tien 

werknemers het gevoel hebben 

veel te moeten doen en erg snel 

te moeten werken. Ruim één op 

de acht werknemers heeft last 

van burn-outklachten. Werkdruk 

wordt door werkgevers en 

werknemers het meest genoemd 

als achterliggende oorzaak van 

ziekteverzuim. Het betreft dus 

verzuim dat een grote schadelast 

met zich meebrengt voor 

organisaties.

Dat die werkdruk is gestegen, 

komt onder meer doordat het 

werktempo ieder jaar aantoon-

baar stijgt. Volgens het CBS 

bevindt Nederland zich wat dat 

betreft al jaren in de bovenste 

regionen in vergelijking met de 

ons omringende landen. Ook 

worden er voortdurend organi-

satieveranderingen en nieuwe 

productie- en management-

concepten ingevoerd. Verder 

wordt het ‘psychologisch 

contract’ steeds meer aangetast; 

er is een scheefgroei in de 

verwachting die werknemers 

koesteren over een billijke 

verhouding tussen hun 

inspanningen voor de organisatie 

en de materiële en immateriële 

beloning die daartegenover staat. 

Deze veranderingen zijn psycho-

sociale factoren die op den  

duur kunnen leiden tot ziekte-

verzuim. Uit onderzoeks-

literatuur blijkt namelijk dat 

werkkenmerken zoals werkdruk 

en gebrek aan regelmogelijk-

heden samenhangen met 

bijvoorbeeld burn-out en 

arbeidsontevredenheid. 

De vier A’s 
Er zitten echter ook positieve 

kanten aan arbeid. De combinatie 

van werkdruk en voldoende 

regelmogelijkheden geeft juist 

energie en veerkracht. Een goede 

balans tussen de positieve en 

negatieve kanten van arbeid kan 

worden verstoord door een 

teveel aan stressoren (ook wel 

aangeduid als stressfactoren) 

binnen een arbeidsorganisatie. 

Deze stressfactoren kunnen 

worden onderverdeeld in vier 

groepen, door bedrijfsartsen en 

anderen op arbogebied nogal 

eens aangeduid met de term ’de 

4 A’s’. Die 4 A’s staan dan voor: 

arbeidsinhoud, arbeidsrelaties, 

arbeidsomgeving en arbeids-

voorwaarden. 

Arbeidsinhoud
Veel voorkomende stress-

factoren met betrekking tot 

de arbeidsinhoud zijn onder 

meer te veel of te weinig 

werk, te monotone of te veel 

verschillende werkzaamheden, 

te veel of te weinig verant-

woordelijkheid. De belang-

rijkste stressfactoren zijn de 

overbelasting en het gebrek aan 

regelruimte. Arbeidsinhoud is 

vaak de stressor die kan leiden  

tot psychische stoornissen als 

overspanning en burn-out.

Arbeidsrelaties
Bij ‘arbeidsrelaties’ gaat het om 

zaken als slecht management, 

slechte verhouding met directe 

leidinggevende of collega’s,  
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geen waardering of gepasseerd 

worden voor promotie. 

Aansturing door leidinggevenden 

is absoluut een belangrijke factor 

bij het ontstaan en het mogelijk 

voorkomen van stress. Het gaat 

om een combinatie van duidelijk-

heid verlenen en steun bieden. 

Conflicten met leidinggevenden 

over zaken waaraan de mede-

werker niets kan veranderen en 

waarbij hij het gevoel heeft niets 

in te kunnen brengen, leveren 

veel stress op. Ernstig zijn verder 

situaties waarbij een of meer 

collega’s anderen bewust 

vervelend behandelen (pesten). 

De stressor arbeidsverhoudingen  

is bij uitstek de uitlokker van 

depressie.

Arbeidsomgeving
Bij de invoering van de WAO 

waren rugklachten en andere 

aandoeningen van het 

bewegingsapparaat de meest 

voorkomende oorzaak van 

arbeidsongeschiktheid. 

Tegenwoordig is de komst en  

het gebruik van de computer  

een stressfactor van belang. Het 

werken met een computer is 

zowel psychisch als fysiek 

belastend. Veel in dezelfde 

houding zitten en met een muis 

werken is een probleem aan het 

worden. Files en lange reistijden 

zijn ook een niet te onderschatten 

belasting. Daarnaast hebben veel 

medewerkers te maken met 

reorganisaties die veel aanpassing 

vergen, zowel op de werkplek als 

in de privésituatie. De stressor 

arbeidsomgeving is relatief vaak 

de uitlokker van angstklachten en 

stress-gerelateerde lichamelijke 

klachten.

Arbeidsvoorwaarden
Veel voorkomende ongunstige 

arbeidsvoorwaarden zijn: 

onregelmatige werk- en rust-

tijden of ploegendiensten, 

weinig promotiekansen of 

andere loopbaanmogelijkheden, 

(dreigend) ontslag en niet 

ingewerkt worden. De 

24-uurseconomie dwingt steeds 

meer mensen tot het werken  

op onregelmatige tijden. Het 

werken in ploegendiensten geeft 

belasting, zowel door een 

verstoord dag- en nachtritme als 

door het moeten presteren 

terwijl men tegen de slaap vecht. 

De stressor arbeidsvoorwaarden 

is vaak uitlokker van depressie en 

alcoholmisbruik.

Meten = weten
Genoeg probleemgebieden dus, 

maar hoe komt u er nu achter 

waar in uw bedrijf de pijn zit? 

Een eerste stap is de infra-

structuur van het verzuim in kaart 

te brengen. Waar zitten de 

meeste verzuimkosten: in het 

kort verzuim, middellang 

verzuim, lang verzuim of extra 

lang verzuim? Daarna kunt u het 

verzuim lokaliseren door te 

bekijken of er afdelingen zijn die 

in het verzuim afwijken van 

andere afdelingen of van de 

organisatie in zijn geheel. Is  

dat eenmaal duidelijk, dan kunt  

u verder onderzoeken welke 

stressoren er dan op die afdeling 

aanwezig zijn en passende 

maatregelen nemen.

Om maar wat te noemen: als  

vijf medewerkers in een team 

ziek worden door het autoritaire 

optreden van hun leiding-

gevende, dan is een training 

leidinggeven voor de leiding-

gevende effectiever dan vijf 

medewerkers een assertiviteits-

training te laten volgen.  n
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Ruim één op de acht werknemers 

heeft last van burn-outklachten


