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Oorzaken van langdurige
arbeidsongeschiktheid

Organisaties kunnen zo georganiseerd zijn dat ze bijdragen 

tot gezonder en langer aan de slag kunnen blijven: 

verwevenheid tussen arbeidsorganisatie enerzijds en 

welzijn van werknemers anderzijds.

“Werkbaar werk verwijst naar jobs waarvan je niet overspannen of 

ziek wordt, die boeiend en motiverend zijn, kansen bieden op 

bijblijven/bijleren en voldoende ruimte laten voor gezin en 

privéleven”

Belangrijkste oorzaken van langdurige arbeidsongeschiktheid:

- Musculoskeletale aandoeningen

- Psychische problematieken
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Psychosociale risico’s

“De kans dat één of meerdere werknemers psychische schade 

ondervinden, 

• veroorzaakt door blootstelling aan elementen van 

• arbeidsorganisatie, 

• arbeidsinhoud, 

• arbeidsvoorwaarden, 

• arbeidsomstandigheden 

• arbeidsverhoudingen (interpersoonlijke relaties ) 

• waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een 

gevaar inhouden.”

• Mogelijke ‘outcomes’ : stress, burn-out, conflicten verbonden aan het 
werk, geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk,… 
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Werkgerelateerd: 
Kwalitatief goede jobs

• Job design : 
“Eén van de krachtigste contextuele factoren die van 
invloed zijn op het welzijn van werknemers” (Pinder, 2008). 

• Goede jobkwaliteit → gezondheid, welbevinden en 
‘Work engagement’ (De Spiegelaere e.a., 2014)

• Gezondheid en welbevinden → langer aan de slag 
kunnen blijven

• ‘Work engagement’ → minder verloopintentie, langer 
aan de slag willen blijven
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Kwalitatief goede jobs

• Verschillende modellen werden ontwikkeld waarin kenmerken van de 
arbeidsplaats gelinkt werden aan de aanwezigheid van risicofactoren die 
kunnen leiden tot stress. 
-Het meest gekend is het model van Karasek en varianten-
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Werkbaar werk

Vb. IAO en werkbaar werk? 

• Verband tussen innovatieve vormen van arbeidsorganisatie 
zoals [zelfsturend] teamwerk en werkbare arbeidsinhoud?
“Hoe autonomer een team functioneert, hoe hoger de 
regelmogelijkheden van de werknemers liggen, hoe hoger de 
leermogelijkheden en hoe lager de stressrisico’s.”

➢Vaak echter groot verschil tussen theorie en praktijk in de 
ondernemingen

➢Niet in alle situaties, belang van context, randvoorwaarden, 
afspraken,…

11



Het ABC-model

• ABC-model (zelfdeterminatietheorie):

• alle medewerkers drie behoeften op het werk: 

• behoefte aan Autonomie (Autonomy):  

vrij zijn, werk met goesting aanpakken door zelf kunnen kiezen welke 

taken, belang van taken inzien, taken die leuk/zinvol ervaren worden

• behoefte aan verbinding (Belongingness):  

relaties met anderen op het werk, erbij horen, positieve sfeer, zich 

verbonden voelen met collega’s/leidinggevenden. 

• behoefte aan Competentie (Competences):  

dingen doen waar men goed in is, vaardigheden kunnen aanwenden, 

verder ontwikkelen en doorgeven, 

ook: dat wat het mogelijk maakt dat men werk goed doet/hetgene wat dit 

belemmert:  ‘werkbaar’ werk

(Bron: www. langer-werken.be/ Marjan Maes, Anja Van den Broeck en Katty De Loof (KU Leuven), Gudrun 

De Meulemeester (UCLL), Siegfried Desmalines (LOGOS), Aldo Martin (SFTL) en Lesley Arens en Pieter 

Verhaert (VOV))
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Het ABC-model

• ABC-model (zelfdeterminatietheorie):

• Wanneer aan deze behoeften voldaan wordt, functioneren mensen 

“optimaal” waardoor ze lang, gemotiveerd en productief kunnen werken. 

• De behoefte aan autonomie: als medewerkers…

• inspraak hebben in hun werk;

• het belang van hun taken inzien;

• kunnen kiezen voor een zinvolle loopbaan. 

• De behoefte aan verbinding: als medewerkers…

• een inclusieve sfeer ervaren op het werk; 

• zich verbonden voelen met hun collega’s; 

• zich verbonden voelen met hun leidinggevende. 

• De behoefte aan competentie: als medewerkers…

• hun competenties en talenten kunnen gebruiken en verder kunnen ontwikkelen; 

• hun kennis kunnen doorgeven aan anderen; 

• hun werk ‘werkbaar’ is.

(Bron: www. langer-werken.be)

13



Het ABC-model
• Talrijke studies 

werknemers die zich autonoom, competent en verbonden voelen, 

➢ functioneren beter

➢ zijn meer tevreden met hun werk (Ilardi, Leone, Kasser, & Ryan, 1993), 

➢ zijn vitaler, minder uitgeput (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, & Lens, 2008), 

➢ brengen vrijwillig meer tijd door op het werk (Gagné, 2003; Kasser, Davey, & Ryan, 

1992), 

➢ accepteren organisatieveranderingen makkelijker (Gagné, Koestner, & Zuckerman, 2000; 

Lynch, Plant, & Ryan, 2005), 

➢ zijn minder geneigd om hun job te verlaten (Vansteenkiste, et al., 2007) 

➢ presteren beter (Baard, Deci, & Ryan, 2004). 

+ samenhang met meer algemeen welzijn buiten de werkcontext (Deci, Ryan, Gagné, 

Leone, Usunov, & Kornazheva, 2001).

→ dus: een belangrijke voorwaarde voor het optimaal functioneren van 

werknemers, zowel in termen van welzijn, positieve attitudes als coöperatief 

en productief gedrag. 

(Bron: www. langer-werken.be)
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Het ABC-model
• Context speelt een invloedrijke motiverende rol. 

HRM-praktijken kunnen rechtstreeks inspelen op psychologische basisbehoeften 

(Gagné & Deci, 2005) vb.  

• door algemeen ondersteunend werkklimaat (Deci, e.a., 2001; Gagné, 2003) 

• wanneer leidinggevenden empatisch zijn, keuzes bieden, informatie geven en initiatief 

stimuleren (Baard e.a., 2004; Deci, Connell, & Ryan, 1989; Gagné, 2003). 

• in jobs waarin ondersteunende werkkenmerken domineren (bv. sociale steun, feedback) en 

veeleisende werkkenmerken afwezig zijn (bv. emotionele belasting, werk-thuisinterferentie; 

Gagné, Senécal, & Koestner, 1997; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, & Lens, 2008). 

• …

OOK: de basisbehoeften kunnen verklaren waarom jobdesign zo’n belangrijke impact heeft op het 

functioneren van werknemers (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, & Lens, 2008).

• Samengevat: ABC een handig criterium bij het vormgeven van HRM-praktijken: 

“Wanneer HRM-praktijken tegemoet komen aan de behoeftes aan autonomie, competentie 

of verbondenheid zullen ze bijdragen aan het optimaal functioneren van werknemers en 

het succes van de organisatie. Interventies die deze behoeften frustreren zullen leiden tot 

minder positieve uitkomsten.”

(Bron: www.langer-werken.be)
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Dus…

• Vaststelling

• prevalentie psychische problematiek neemt toe, ook als oorzaak van 

arbeidsongeschiktheid

• niet alleen langer aan de slag moeten/willen blijven maar ook kunnen blijven.

• (Een deel van de) oplossingen kunnen op de werkvloer gevonden worden

• Versterkte inzet door de wetgever op de preventie van psychosociale risico’s

• Sinds 2014: Preventiebeleid PSR sterker wettelijk gekaderd (Welzijnswet): 

Werkgever is verplicht om het geheel van psychosociale risico’s regelmatig te 

evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen.
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Achtergrond

• Vaststelling

• prevalentie psychische problematiek neemt toe, ook als oorzaak van 

arbeidsongeschiktheid

• niet alleen langer aan de slag moeten/willen blijven maar ook kunnen blijven.

• (Een deel van de) oplossingen kunnen op de werkvloer gevonden worden

• Versterkte inzet door de wetgever op de preventie van psychosociale risico’s

• Sinds 2014: Preventiebeleid PSR sterker wettelijk gekaderd (Welzijnswet): 

Werkgever is verplicht om het geheel van psychosociale risico’s regelmatig te 

evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen.

• Sinds 2016: aangepaste regelgeving m.b.t. werking van de externe 

preventiediensten. 

Betere spreiding van het takenpakket over de verschillende welzijnsdomeinen 

waaronder de psychosociale aspecten van het werk. 

• Preventiebeleid komt zowel de ondernemingen (beter klimaat, grotere productiviteit, 

minder kosten) als de werknemers (werktevredenheid, minder gezondheidsproblemen) 

ten goede.
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Maar….

Maar… geen hoopvolle signalen!

• Wat is er nodig? Waar loopt het mis? Oorzaken

en oplossingen? 
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Maar….
Er zijn signalen dat

• Wettelijke/regelgevende bepalingen inzake 

preventie van PSR in de praktijk nog steeds 

onvoldoende toegepast worden

• Tekort aan concrete 

middelen/instrumenten/inspiratie om een 

preventiebeleid te kunnen voeren

PSR’s: 

• een meer complexe materie binnen het veiligheids- en 
gezondheidsverhaal op organisatieniveau 

• met verschillende specifieke drempels eigen aan het 
thema
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Case-boek

• Goede praktijken ter illustratie van de verschillende stappen van het 

preventiebeleid PSR, om zo 

• concreet te inspireren hoe elke stap optimaal kan uitgevoerd worden; 

• aan te geven hoe per stap mogelijke hinderende factoren kunnen 

opgelost of vermeden worden en/of hoe het initiatief kan gefaciliteerd 

worden.

• Selectie: via verschillende kanalen (literatuur en websites, externe 

preventiediensten, sociale partners, eigen netwerken, ...). 

• Telefonische en face-to-face interviews
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Case-boek

• Collectieve preventieprocedures en –maatregelen, met focus op stap 1-3 

• Korte voorstelling van de organisatie

• Structuur met betrekking tot welzijn op het werk en kenmerken van het 

welzijnsbeleid

• Implementatie van een duurzame preventiestrategie PSR

• Sensibiliseren/voortraject/pre-diagnose

• Risicoanalyse

• Methode en respons

• Resultaten en ervaringen

• Vertaling in globaal preventieplan/actieplannen

• Proces

• Resultaten en ervaringen

• Implementatie en opvolging (evaluatie en bijsturing) 

• Proces

• Resultaten en ervaringen

• Waarom een goede praktijk?

• Aanbevelingen voor andere organisaties en actoren

22



Brochure

• Psychosociale risico’s

• Waartoe ben je als werkgever verplicht?

• Aan de slag!

• Hoe ga je als organisatie in de praktijk aan de slag om een 
preventiebeleid PSR op een efficiënte en effectieve manier vorm te 
geven? 

• Stap per stap
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Een globaal, geïntegreerd preventiebeleid over alle 
welzijnsdomeinen heen 

• Wetgeving: beveelt globale aanpak aan van preventie van de 

risico’s op het werk. 

• zeven welzijnsdomeinen in welzijnsbeleid:

• arbeidsveiligheid en onderzoek arbeidsongevallen; bescherming van de 

gezondheid van de werknemer op het werk; psychosociale aspecten van het werk; 

ergonomie;  arbeidshygiëne; verfraaiing van de arbeidsplaatsen; invloed van het 

leefmilieu.

• frequente interacties tussen verschillende gevaren en risico’s → globale, 

geïntegreerde aanpak om alle gevaren en risico’s te identificeren. 

• Voordelen: 

• preventiemaatregelen/dynamische risicobeheersing : meer gecoördineerd en op 

een efficiënte manier gebeuren.

• gelijkwaardige aandacht
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Een globaal, geïntegreerd preventiebeleid over alle 
welzijnsdomeinen heen 

• Maar: in de praktijk toch vaak versnippering

• Problematisch? Nee

• samenwerking over betrokken personen en diensten heen 

• opvolging door goed uitgebouwde structuur die hierin verantwoordelijkheid mag/kan 

opnemen, zodat het beleid ook effectief en efficiënt uitgewerkt wordt. 

• Van groter belang… 

• van groter belang … 

om de juiste expertise m.b.t. de verschillende domeinen zo optimaal mogelijk te 

kunnen inzetten. 

Vandaar soms aan te bevelen om aparte aandacht te besteden, onder andere aan 

psychosociale risico’s.

• PSR’s een complexe materie binnen veiligheids- en gezondheidsverhaal op 

organisatieniveau

• verschillende specifieke drempels die overwonnen dienen te worden om PSR’s

bespreekbaar te maken, te analyseren en op te lossen. 
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Preventie PSR: samenwerking tussen verschillende 
expertises

• Samenwerking binnen de organisatie

• belangrijke rol van een goede samenwerking tussen het 

preventie- en HR-domein.

• Het inzetten en benutten van de beschikbare expertise is essentieel. 

• De wetgeving mbt het voeren van een preventiebeleid 

psychosociale risico’s kan als hefboom gebruikt worden om meer 

samen te werken aan een zorgzaam personeelsbeleid.

• maar… 

• Knelpunt voor kleinere organisaties waar deze expertise intern vaak 

beperkt is. 

• Externe sterke ondersteuning nodig 

• Aanbod van makkelijk toegankelijke informatie, instrumenten en 

opleidingen
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Preventie PSR: samenwerking tussen verschillende 
expertises

• Externe samenwerking

• Indien expertise m.b.t. vormgeven preventiebeleid PSR niet 

aanwezig is → voldoende tijd en middelen voor ondersteuning 

door externen

• Maar… 

• niet alleen expertise, aangereikte methode en 

instrumenten zijn belangrijk, 

• Ook kennis van ‘DNA’ van de organisatie noodzakelijk, 

gegeven complexe dynamieken die aan de oorzaak 

kunnen liggen van psychosociale risico’s. 
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Geïntegreerd binnen de organisatiecultuur, 
zorgzaam personeelsbeleid

• Preventiebeleid psychosociale risico’s ingekapseld in een globale visie/beleid rond 

zorgzaam personeelsbeleid

“Een beleid installeren rond welzijn en preventie gaat niet over het volgen van een paar tips of het 

doen van een paar acties. Dat gaat over een hele bedrijfscultuur, de keuze die je maakt als organisatie 

om zorgzaam met werknemers bezig te zijn of niet. Deze organisatie stelt niet ongelooflijk 

spectaculaire dingen te doen in het kader van preventie en welzijn, maar het welzijnsbeleid vertrekt 

vanuit het DNA van de organisatie, een DNA van zorgzaamheid naar elkaar toe.” (Case 21).

28



Met betrokkenheid van werknemers

• Participatie en betrokkenheid van medewerkers doorheen het 

proces, eventueel via werkgroepen 

• Kwaliteit 

• Eigenaarschap en verdere responsabilisering

• Groter draagvlak voor acties waardoor de slaagkansen ervan 

vergroten.

• (eventueel) continue monitoring

• kort op de bal kunnen spelen, problemen kunnen 

voorkomen. 

• continue waakzaamheid, ingebed in de organisatiecultuur
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Grondig, met geduld en met vertrouwen

• Grondig, met geduld …

• complexe materie, 

• Vereist een grondige analyse, 

• Maatwerk : bepalen van juiste en gerichte interventiestappen, die ingrijpend kunnen zijn, 

ook op vlak van arbeidsorganisatie. 

• Vandaar: vaak een proces van lange adem.

• Prioriteiten die effectief tegemoetkomen aan de vastgestelde problemen

• Doing the right things

• Doing things right

• En met vertrouwen …

• goede en open communicatie van groot belang, ook om klimaat van 

vertrouwen te creëren.

“Hete hangijzers mogen niet uit de weg gegaan worden; een open, eerlijke communicatie over de 

oorzaken en het samen kijken naar mogelijke oplossingen is van belang. Dit is noodzakelijk om er 

voor te zorgen dat het uit te rollen beleid ook effectief kan ingrijpen op de oorzaken van de 

problemen die vastgesteld worden.”
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Stap per stap

(1) Aftasten

• Aftasten van aard en omvang van de problematiek

• Verduidelijking van engagement van management 

• Keuze aanpak proces: multidisciplinair en participatief? 

• Tijd en middelen

• Structuren en (overleg)organen 

• Komen tot:

• gestructureerd stappenplan, 

• bij voorkeur gekaderd binnen een duidelijke visie rond 

zorgzaam personeelsbeleid en binnen een organisatiecultuur 

waar welzijn van medewerkers ook een prioriteit is
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Stap per stap
(2) Risicoanalyse

• Kwantitatief of kwalitatief?

• Een methode die rekening houdt met de omstandigheden van de 

doelgroep

• Continue monitoring van risico’s?
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Voordelen Nadelen
Kwantitatieve 
methode/vragenlijst

Meer (alle) mensen kunnen betrokken worden in een 
beperkt tijdsbestek

Niet altijd eenduidig te interpreteren, verdere duiding is 
vaak nodig

Cijfers, objectiveerbaar en bevindingen kunnen 
gemakkelijk vergeleken worden/benchmarking

Kostprijs: goedkoper
Gemakkelijk te herhalen in de tijd

Kwalitatieve 
methode/participatief

Meer duiding en interpretatie van de bevindingen, 
genuanceerder en meer in de diepte

Meer randvoorwaarden dienen vervuld te zijn:

- groot wederzijds vertrouwen is noodzakelijk

- goede procesbegeleiding is noodzakelijk

Sensibiliserend, eerste stap naar acties en bepalen van 
concrete oplossingen

Tijdsintensief en vaak kunnen minder medewerkers 
betrokken worden

Kans op resultaat is groter Kostprijs: duurder



Stap per stap

(3) Vertaling in globaal preventieplan/actieplannen

• Uitdaging: effectieve actieplannen die de oorzaken en risico’s ten gronde 

aanpakken: de juiste prioriteiten, doelstellingen en acties

‘doing the right things’ en ‘doing things right’

• Wie is betrokken? 

• Vaak door directie/HR en preventieadviseurs, in overleg met 

personeelsvertegenwoordiging

• Maar ook: in nauw overleg met betrokken medewerkers zelf: keuze voor een 

participatief proces

• Voorwaarde: grote openheid om rond deze thematiek te werken, in een open 

en ondersteunende cultuur, 

→ beste garanties dat voorgestelde acties effectief tegemoetkomen aan de 

risico’s die door de medewerkers ervaren worden. 

→ misschien niet de makkelijkste weg, vaak ook een leerproces zowel van 

medewerkers als van management.

• Engagement, tijd en middelen
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Stap per stap

(4) Implementatie en opvolging
• Monitoring

• Niet alleen louter van de verschillende stappen die gezet worden 

• Maar vooral: hoe en in welke mate de acties bijdragen tot de effectieve
oplossingen en waar bijsturing nodig is
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