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Extra druk door 
technostress

Opleiden
Ook automatisering kan leiden tot overbelasting en 

stress. De aandacht verschuift dan van de inhoud van 

het werk naar andere zaken, zoals het omgaan met 

nieuwe software. Een werknemer kan bang zijn dat 

hij niet goed kan meekomen. Of merkt dat nieuwe 

medewerkers beter met technologie kunnen omgaan, 

wat tot statusverlies kan leiden of de angst om op 

termijn niet meer mee te kunnen doen. Ga dus niet 

zomaar mee in alle nieuwe ontwikkelingen. En kiest  

u voor een nieuw systeem, betrek dan ook de eind- 

gebruikers daarbij. Maak goede afspraken met de 

leverancier over het instrueren en opleiden van 

werknemers. Let na de introductie van het systeem 

op eventuele toename van het aantal overuren en het 

verzuim door psychische klachten. Voorkom dat goed 

functionerende werknemers buiten de boot vallen  

omdat ze het niet meer kunnen volgen. 

Cyberpesten
Nieuwe technologieën hebben ook nog andere 

bijeffecten. Pesten en ander ongewenst gedrag 

kunnen erdoor toenemen. Denk aan het sturen van 

haat-sms’jes, ongevraagd filmpjes en foto’s appen, 

collega’s zwartmaken op social media of stelselmatig 

e-mails van een collega niet beantwoorden. Waar 

‘gewoon’ pesten ophoudt na werktijd, gaat digitaal 

pesten daarna gewoon door. Logisch dat de impact 

van pesten heel groot is. Stel samen met HR richt-

lijnen op van wat wel en niet is toegestaan. Neem 

vragen over pesten via digitale media zowel op werk 

als privé op in de RI&E. Wees alert op kwetsbare 

groepen zoals tijdelijke medewerkers en uitzend-

krachten en zorg dat zij ook actief kunnen meedoen 

aan het samenstellen van de RI&E.    n

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in  
rap tempo op. Uiteraard heeft u daar als organisatie 
voordeel van. De keerzijde is echter dat niet alle 
medewerkers hier goed mee om kunnen gaan, wat  
kan leiden tot stress en verzuim. Denk daarbij niet 
alleen aan computersoftware, machinebesturingen  
en procesautomatisering: ook het gebruik van smart-
phone, tablet en laptop kan tot stress leiden. Waardoor 
ontstaat technostress en hoe kunt u dat voorkomen?

Altijd bereikbaar
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt steeds 

normaler gevonden. Werknemers staan constant in 

contact met hun omgeving en het is bijna de norm 

om thuis je werkmail te controleren. De grenzen 

tussen werk en privé vervagen en niet iedereen kan 

daar goed mee omgaan. Stel u voor dat u in het 

weekend een mail krijgt met daarin problemen die 

voor maandag niet oplosbaar zijn. Of u heeft geen 

bereik waardoor u de mail niet meer (dwangmatig) 

kan controleren. Voor veel medewerkers zal dit 

leiden tot een gevoel van paniek en stress. 

Technostress is een vorm van PSA en hoort thuis  

in de RI&E. Het privégebruik van een zakelijke 

telefoon is een risico waar u speciale aandacht aan 

kunt geven. Werknemers hebben vaak het gevoel 

dat het controleren van hun werkmail een tegen-

prestatie is voor het privégebruik van een zakelijk 

toestel. Kijk naar de telefoonregeling en vraag  

uzelf af of dit past binnen de zorg voor de arbeids-

omstandigheden. Wees ook duidelijk over wat u  

van uw werknemers verwacht.

Thuiswerken
Zijn er binnen uw organisatie veel werknemers die 

thuiswerken? Zorg dan voor duidelijke afspraken 

over werktijden, tijdsregistratie en bereikbaarheid 

buiten werktijd. Op die manier kunt u de grenzen 

tussen werk en privé bewaken.


