
Werkstress 

Achtergronden en aanpak 

 

Vormingspakket 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cover: Aanzet – Gent 

 

© 2004  bij SERV-STV Innovatie & Arbeid 

Jozef II-straat 12-16 

1000 Brussel 

Herwerkte versie februari 2005 

Bij gebruik van gegevens en informatie uit dit vormingspakket wordt een correcte bronvermelding op prijs gesteld. 

 

 

 



 

- 2 - 

 

 

 

Voorwoord 

 

Er is niets mis met de werknemer die last heeft van werkstress. Het ligt niet aan hem of haar, 

het zit niet tussen zijn of haar oren. 

Werkstress is geen gemakkelijk onderwerp. Het is een ingewikkeld probleem met vele 

raakvlakken met andere bedrijfsdomeinen. Werkstress, motivatieproblemen, gebrek aan 

leermogelijkheden en een moeilijke combinatie arbeid – gezin bepalen samen of medewerkers 

problemen hebben met werkbaar werk.  Begin 2004 peilde STV- Innovatie & Arbeid naar 

‘welzijn en stress op het werk’ bij 20.000 Vlaamse werknemers. Hieruit blijkt dat voor de helft 

van de Vlaamse werknemers  (52,3%)  de kwaliteit van de arbeid het label ‘OK’ meekrijgt. Bij 

de andere  helft (47,7%) detecteert het onderzoek knelpunten op het vlak van ‘werkbaar werk’.  

600.000 Vlamingen aan dat ze wat betreft werkstress in een problematische situatie zitten. 

Meer hierover vindt u verderop in het pakket. 

 

In dit herwerkt vormingspakket gebruiken we de gangbare en ook in het KB gehanteerde 

definitie van werkstress. Hoewel we cijfers over werkstress aanvullen met gegevens uit de 

Nulmeting werkbaarheidsmonitor 2004 blijft de klemtoon van het pakket liggen op werkstress. 

Werkstress ontstaat als de werknemer niet meer in staat is of zich niet meer in staat acht om 

aan de eisen, die aan hem of haar in de werksituatie worden gesteld, te voldoen en hierdoor 

krijgt af te rekenen met psychische of lichamelijke klachten.  

Er is sprake van werkdruk als een werknemer te veel moet doen in te weinig tijd, of onmogelijk 

aan de eisen die het werk stelt kan voldoen. Te veel of te hoge werkdruk kan leiden tot 

overspannen gedrag, werkstress of ‘burn-out’.  

 

Werkstress voorkomen of bestrijden is niet eenvoudig. Met dit pakket willen we u een 

werkinstrument in handen geven om deelnemers aan vorming of training de eerste inzichten in  

werkstress te geven. U moet het dan ook als een basis opleidingspakket bekijken, als aanloop 

naar de rol die de deelnemers in het stresspreventiebeleid in hun onderneming kunnen spelen.  

 

Veel opleidingsplezier met dit pakket. 
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Inleiding 

 

Eén op drie van de Vlaamse werknemers heeft een probleem met stress op het werk, zo blijkt 

uit de recente WBM-enquête (werkbaarheidsmonitor) van de SERV.  

Het werk in fabrieken, kantoren en instellingen is de afgelopen jaren grondig veranderd. 

Automatisering en nieuwe werkmethoden doen versneld hun intrede. Kwaliteit, klantenservice, 

flexibiliteit en tijdig leveren worden dwingende (markt)eisen voor ondernemingen en vereisen 

dat de interne aanpak en organisatie worden bijgesteld. Dit alles vraagt veel 

aanpassingsvermogen van de bedrijfsleiding, maar ook van de werknemers. Door toepassing 

van principes van integrale kwaliteitszorg en teamwerk wordt het werk wellicht een stuk 

gevarieerder en uitdagender, maar tegelijk ook veeleisender.  

Omdat de personeelskosten hoog zijn, moet de productie of dienstverlening met steeds minder 

mensen worden geklaard. Inkrimpen (down sizing) en kosten drukken zijn recepten die in alle – 

ook non-profit – sectoren op het ‘crisismenu’ staan. Het werktempo is dan ook fors 

toegenomen.  

 

Als gevolg van deze ontwikkelingen lopen steeds meer werknemers op de tippen van hun 

tenen of kampen met een gevoel van ‘het niet meer aankunnen’. Sommigen raken daardoor 

geïrriteerd, anderen hebben problemen om zich (op het werk) te concentreren, nog anderen 

kunnen het werk ook thuis niet van zich afzetten en krijgen af te rekenen met slaapstoornissen. 

Bij aanhoudende en oplopende werkstress kunnen deze psychische kwaaltjes omslaan in 

ernstigere gezondheidsklachten zoals chronische oververmoeidheid, rugklachten, hoge 

bloeddruk;.. Werkverzuim en (in het slechtste geval) definitieve arbeidsongeschiktheid loeren 

om de hoek. 

 

Lange tijd werden stressklachten schamper weggelachen. ‘Persoonlijke problemen’ of ‘van 

hard werken ga je niet dood’, zo luidden de gebruikelijke dooddoeners. Die tijd lijkt echter 

voorbij. Ook medici en arbeidsdeskundigen nemen het probleem ernstig en leggen een 

verband tussen werkstress, gezondheidsproblemen en uitval uit het arbeidsproces. Tot 55% 

van het totaal aantal ziekte(verzuim)dagen zou te wijten zijn aan werkstress.  

Maar de kosten blijven niet beperkt tot het ziekteverzuim alleen. Werkstress leidt tot meer 

fouten, productiestoringen, het sociaal klimaat raakt verziekt en de motivatie van de 

medewerkers wordt aangetast. Uiteindelijk zal de economische slagkracht van de onderneming 

in het gedrang komen. 

 

Ondanks het feit dat heel wat managers werkstress als een actueel en belangrijk probleem 

onderkennen, blijft de aanpak ervan op bedrijfsniveau beperkt. Met CAO nr. 72 over het 



 

stressbeleid in ondernemingen wilde men hierin verandering brengen. Maar uit een evaluatie 

van de NAR blijkt dat deze CAO in heel wat bedrijven nog dode letter blijft. 

Toch engageerden de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering zich in het Pact van 

Vilvoorde van november 2001 om tegen 2010 substantiële stappen vooruit te zetten op de weg 

naar meer kwaliteit van werk en leven.  De doelstelling om meer mensen langer aan het werk 

te houden op de Vlaamse arbeidsmarkt (‘een hogere werkzaamheidsgraad’) is slechts 

realiseerbaar als dit voor de betrokkenen ook haalbaar is vanuit het oogpunt van werkstress, 

welbevinden in het werk, leermogelijkheden en de combinatie van gezin en arbeid. Vandaar de 

noodzaak van kwalitatief betere jobs en een hogere werkbaarheidsgraad of hogere kwaliteit 

van de arbeid zo luidde de redenering. 

De SERV- STV- Innovatie & Arbeid levert met de resultaten van ‘nulmeting Vlaamse 

werkbaarheidsmonitor 2004’ een wetenschappelijk toetsinginstrument voor deze 

beleidsengagementen. En voor het eerst ook een representatief beeld van de kwaliteit van de 

arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt anno 2004. 

Up to date cijfers vindt u verderop in het pakket. In deze vernieuwde editie hebben we de 

algemene gegevens uit de werkbaarheidsmonitor opgenomen in de presentaties (zie didactisch 

materiaal). Deelaspecten uit de monitor vindt u terug in de focussen. Korte nieuwsberichten die 

reeds gepubliceerd werden op het web en die focussen op één aspect uit de enquête. Via 

www.serv.be/werkbaarwerk kan u deze informatie downloaden. Een geprinte versie van de 

nieuwsbrieven is opgenomen in de achtergrondinformatie.  

 

Dit vormingspakket wil vooral achtergrondinformatie en discussiestof aanbrengen die van nut 

kan zijn bij het bespreken van de stressproblematiek (en bij uitbreiding over de kwaliteit van de 

arbeid) in een organisatie of sector en bij het uittekenen van een preventiebeleid op 

ondernemingsvlak.  

Dit pakket is geen handleiding om een stresspreventiebeleid in een organisatie op te zetten of 

mee vorm te geven. U zou het eigenlijk moeten gebruiken voor u begint na te denken over een 

stresspreventiebeleid. 

 

STV-Innovatie & Arbeid heeft al heel wat expertise opgebouwd wat betreft stress en werkdruk 

via haar onderzoek in zeer uiteenlopende sectoren (onderwijs, textiel, ziekenhuizen, 

grootwarenhuizen, confectie, textielverzorging, hoger onderwijs). Op basis van deze 

onderzoeken werd een algemene brochure over werkstress geschreven ‘Gejaagd door het 

werk. Arbeid en stress in veranderende bedrijven’. Deze brochure vormt de grondslag van dit 

vormingspakket.. 

 

In het eerste deel beschrijven we kort hoe u het vormingspakket kan gebruiken. In het tweede 

deel wordt de inhoud van het pakket opgedeeld in verschillende modules die telkens in een 

aantal werkvormen worden uitgewerkt. Hoe kan u bijvoorbeeld uitleggen wat werkstress is, wat 

de oorzaken kunnen zijn en wat risicovolle werksituaties zijn. 

http://www.serv.be/werkbaarwerk


 

In het derde deel vindt u alle didactisch materiaal dat gebruikt kan worden en in het vierde deel 

tenslotte vindt u achtergrondinformatie bij dit pakket. 

 

Voor suggesties, vragen, opmerkingen, ervaringen met het pakket kan u terecht bij Brigitte 

Lauwers, STV-Innovatie & Arbeid, tel. 02/209 01 70, fax. 02/217 70 08 of e-mailen naar 

blauwers@serv.be 
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