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Sessie 1 

Ronde 1:  

Op zoek naar verklaringen voor (toenemende) psychosociale belastingsproblemen 

“Welke zijn de voornaamste determinanten in de psychosociale belastingsproblematiek en inz. 

van de in werkbaarheidsmonitor 2016 geregistreerde toename van het aandeel werknemers en 

zelfstandigen die psychische vermoeidheids- en werkdrukproblemen signaleren?” 

 

Ignace Glorieux 

 

 De werkbaarheidsmonitor is een gedegen en grootschalige enquête die heel wat relevant 

materiaal oplevert. De werkbaarheidsrapporten en -analyses blijven wel beschrijvend, 

bijgevolg is het moeilijk om duidingen/verklaringen te geven van de vastgestelde evoluties in 

de cijfers. 

 De schommelingen in de werkbaarheidsgraad en de andere parameters zouden deels te 

wijten kunnen zijn aan wijzigingen in de samenstelling van de steekproef (bv meer deeltijdsen, 

meer ouderen, hogere scholingsgraad) en aan de daling van de respons over de meetperiode 

heen. Om hier uitspraken over te doen zou het methodologisch rapport van naderbij moeten 

worden bekeken. 

 In tegenstelling tot de verwachting blijven de scores  inzake een  problematische werk-

privébalans in de werkbaarheidsmonitor vrij beperkt. Het kan zinvol zijn om hier verder te 

kijken naar de gezinssituatie. Een onevenwichtige werk-privébalans kan een belangrijke 

impact hebben op stress en burn-out. Vaak is langer werken an sich niet problematisch als 

andere factoren ‘onder controle’ kunnen blijven (op tijd kinderen kunnen afzetten aan school, 

verplaatsingen…).  

 Het zou interessant zijn om de focus ook te kunnen richten op de werkenden die nu niet 

meegenomen zijn in de bevraging omdat ze in de weken voorafgaand aan de enquête (door 

ziekte bv) niet aan het werk waren. Dit is een probleemgroep die nu onzichtbaar blijft. 

 

Theo Compernolle 

 

 Inzake psychosociale belasting wordt de verantwoordelijkheid vaak ten onrechte exclusief bij 

het bedrijf gelegd.  Dat lokt defensieve reacties uit en zorgt ervoor dat het thema moeilijk 

bespreekbaar wordt. Managers hebben wel een belangrijke rol te vervullen m.b.t. de 

gezondheid van de werknemers. Het is van belang bij de aanpak van (oorzaken van) 

werkstress om drie niveaus te onderscheiden: 

 ‘ik’: de persoonlijke keuzes en levensstijl van het individu 

 ‘wij’: individu in samenwerking met collega’s en direct leidinggevende 

 ‘zij’: directie van het bedrijf. 

 Er is teveel negatieve beeldvorming rond stress. Het is belangrijk om het onderscheid te 

bewaren tussen positieve en negatieve stress. Stress is een motor voor succes, het probleem 

is de chronische stress. De chronische stress is de voorbije vijf jaar toegenomen. Streefdoel 

moet een optimale stressbalans zijn (taakeisen in evenwicht met regelcapaciteit).  

 Het is erg belangrijk om bij preventief en oplossingsgericht werk rond werkstress te zorgen 

voor een invalshoek die spoort met het strategisch belang van het bedrijf (bv indien veiligheid 
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een kernissue is voor het bedrijf kan dit een geschikte invalshoek zijn om de 

werkstressproblematiek aan te kaarten, om het management over de brug te krijgen). 

 Er is een te sterke nadruk op de dichotomie ziek versus gezond. Voor werknemers die 

bijvoorbeeld uitvallen door psychische belasting is het cruciaal dat het contact met het bedrijf 

kan bewaard blijven in functie van het slagen van re-integratie. 

 Er is een duidelijk probleem van technostress. In de jongere leeftijdsgroepen is er een veel 

hogere toename van burnout dan in de oudere leeftijdsgroepen (cijfers CBS Ned.). Oorzaak 

is het constant ‘verbonden’ zijn en multitasken wat tot inefficiëntie en fouten leidt en 

slaaptekorten (die niet door het werk veroorzaakt zijn). 

 

Joan De Winne 

 

 De cijfers van de werkbaarheidsmonitor zijn alarmerend. We zien dat de uitval van mensen 

door stress en burn-out stijgt. De kostprijs voor de samenleving is hoog. Het is van belang de 

thematiek au serieux te nemen en aan te pakken. Daarbij moet een polariserend verhaal 

worden vermeden. Ook is het een valkuil om te veel te focussen op de rol van het individu dat 

met stressklachten wordt geconfronteerd. Er is nood aan een ruimere blik waarin ook de rol 

van bedrijfleiders en leidinggevenden wordt geduid. 

 Het is belangrijk om de bedrijfsleiding en leidinggevenden niet als schuldig te duiden maar 

wel als mede-verantwoordelijk. 

 Leidinggevenden zijn te vaak ‘onkundig’ in het aansturen van mensen en vormgeven van een 

goede teamwerking. Vaak zijn ze ook in deze functie terecht gekomen, hetzij dank zij diploma 

en/of anciënniteit, hetzij dank zij ‘technische’ expertise. Wat vaak ontbreekt is ‘leiderschap’ 

competenties als voorwaarde. Eens leidinggevenden in functie zijn, worden ze ook te weinig 

ondersteund in people management. 

 De opleidingen van de business schools schieten vaak te kort wat betreft het vormen van 

(toekomstige) managers op het vlak van mensgerichte skills. 

 In de dagelijkse praktijk kan een veranderd houdingspatroon bij werknemers vastgesteld 

worden waarbij ze zich meer uiten en ook vaker gefrustreerd voelen omdat verwachtingen 

niet ingelost worden. Vele leidinggevenden kunnen hier niet effectief mee omgaan. Ook een 

stijging van roddel- en pestgedrag dat vaak aanleiding geeft tot negatieve stress, is een gevolg 

van het ontbreken van goed people management op de werkvloer. 

 

Erik Carlier 

 

 Uit de bevragingen van Mensura komen drie elementen naar voor als verklaring voor 

werkstresservaring door werknemers: hoge belasting of werkdruk, haalbaarheid van 

objectieven en mobiliteit. 

 Het aandeel psychosociale belastingsproblematiek is effectief toegenomen als oorzaak van 

verzuim. 

 Uit contact met werknemers die door ziekte uitgevallen zijn blijkt zeer grote bereidheid om 

terug aan het werk te kunnen maar ervaren deze werknemers ook een hoge 

terugkeerdrempel. Het is belangrijk om de terugkomperiode zo kort mogelijk te kunnen 

houden en contact te houden met de werknemer. Zo is het een goede praktijk dat de 

preventiedienst de werknemer na een maand opbelt om te bevragen welke hulp geboden kan 

worden. Dat is een andere invalshoek dan controle.  

 Er is nood aan voldoende sociale ondersteuning (van de collega’s, de omgeving, de 

samenleving). Mensen raken snel geïsoleerd terwijl er nood is aan verbondenheid. 
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 Het is belangrijk om te zien dat werkstress/burn-out niet stopt en begint aan de deur van het 

bedrijf. Work-life balance is ook erg belangrijk in functie van werkstress. Mensen hebben nood 

aan voldoende draagkracht. 

 Er is meer nood aan jobmatching en een betere afstemming tussen de taakeisen en de 

competenties van de werknemer. Het is van belang aangepast werk te kunnen bieden en te 

kijken naar wat mensen kunnen in plaats van naar wat ze niet kunnen. Ook een goede 

teamwerking is belangrijk.  

 Het uiteindelijke streefdoel is een gezonde werknemer. 

 

Heidi Janssens 

 

 Eigen data wijzen ook op een toename van werkintensiteit, toename van vermoeidheid en 

slechtere scores voor ‘engagement’. 

 Oorzaken (op basis van praktijkervaring ziekenhuis en bedrijf metaalsector): 

 Jobs worden complexer (bv verpleegkundige). Werknemers hebben een langere 

inwerkperiode nodig waarbij ze eigenlijk goed begeleid moeten worden. Hierdoor 

verhoogt ook de werkdruk voor de werknemers die de begeleiding of opleiding moeten 

verzorgen want hun normale takenpakket moet ook nog worden gerealiseerd. 

 Jongeren switchen sneller van job (waardoor de opleidingsinvestering voor de 

organisatie en de collega’s die er tijd instopten opnieuw verloren gaat). 

 Vaststelling dat ene team werkdruk en hogere verwachtingen op het vlak van 

productiviteit veel beter opvangt dan andere teams. Dit leert dat we meer nood hebben 

aan beter inzicht in teamdynamiek. 

 Vervangingsbeleid/strategie: meer dan vroeger worden werknemers die bv twee à drie 

weken afwezig zijn vervangen door andere werknemers (die deeltijds werken) die 

tijdelijk meer werken. Wanneer die andere werknemers meer werkuren moeten leveren 

dan ze eigenlijk zelf zouden willen, heeft dit voor hen vaak negatieve effecten. 

 Bedrijven evolueren erg snel en sommige werknemers herkennen zich niet meer in de 

kernwaarden van het bedrijf. Vaak voelen oudere werknemers zich ‘gevangen’ in hun 

job. 

 

Hilde De Man 

 

 Het is erg belangrijk om niet naar ‘schuldigen’ te zoeken maar de collectieve 

verantwoordelijkheid te beklemtonen (‘wat kunnen we er samen aan doen?’).  

 Een belangrijke vraag is of ‘hulpbronnen’ in het werk de stijging van de werkdruk nog kunnen 

blijven compenseren. 

 Uit eigen studie IDEWE blijkt ook dat ‘onderwijs’ een uitschieter is qua werkdruk en werk-

privébalans (problemen) maar niet voor burnout-risico. Wellicht wijst dit er op dat 

onderwijsmedewerkers nog voldoende hulpbronnen hebben om dit risico te beperken. Zo 

hebben ze bijvoorbeeld veel taakautonomie.  

 Ook in de zorg stellen zich veel knelpunten en in de diensten en de industrie is er een hoog 

risico op burn-out. 

 Veranderingen die vastgesteld kunnen worden: 

 Werkeisen vragen meer flexibiliteit van werknemers en het is de vraag hoe mensen hier 

veerkrachtig kunnen gehouden worden. Continue veranderingsprocessen leiden in veel 

gevallen tot rolonduidelijkheid. 
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 Technologie leidt vaak ook tot negatieve ervaringen (bv tijd die besteed wordt aan het 

registreren van data  gaat ten koste aan tijdsbesteding aan patiënt/klant/leerling). 

 Werknemers krijgen meer verantwoordelijkheden die ze moeten dragen. 

 Er zijn vaak te weinig stabiele teams (teveel wissels) en dit staat ‘verbondenheid’ in de 

weg. 

 Leidinggevenden krijgen te weinig tools om doelmatig leiding te geven en vaak ook nog 

teveel andere taken die ze met het leidinggeven moeten combineren. Goed (kunnen) 

communiceren en tijdig feedback (kunnen) geven zijn van groot belang. 

 Bij de meldingen ‘psychosociale problematiek’ valt sterk op dat het aspect ‘conflicten’ 

sterk toegenomen is. 

 Samenvattend zijn drie factoren van belang: autonomie, competentie en verbondenheid. 

Op het vlak van verbondenheid stellen zich belangrijke uitdagingen. 

 

Vragen – discussie met de leden van commissie Arbeidsmarkt 

 

 Hoewel er een trend is naar minder (uren) werken lijkt de werk-privébalans toch 

problematischer dan vroeger. Is dat niet tegenstrijdig? 

 

- De werktijd is wel verminderd maar de werkdruk is toegenomen. Vroeger werden meer 

rustpunten ingebouwd (bv koffiepauzes) die het teamgevoel ook versterken.  

- De druk heeft ook te maken met het feit dat alles in ‘formats’ moet, zowat alles wordt 

gekwantificeerd en over alles moet gerapporteerd worden.  

- Deeltijds werken kan voor de betrokkenen een goede zaak zijn maar kan problematisch 

zijn voor de organisatie omdat de druk op degenen die aan het werk zijn toeneemt.  

- Men kan niet iemand aanwerven voor 20%, dus als iemand 4/5 gaat werken dan wordt 

die niet vervangen en wordt het team met een hogere werkdruk geconfronteerd. 

- Deeltijds (halftijds) werken kan ook voor de betrokkene een probleem zijn omdat het 

moeilijk wordt om alles nog goed te volgen in de snel veranderende arbeidsomgeving. 

- Er zijn ook veel ‘onzichtbare’ uren. Werknemers zijn ook vaak thuis nog bezig met het 

werk. 

 

 Is het niet belangrijk dat werknemers meer zelf initiatief nemen om bij te scholen? Ook bij 

zelfstandigen zien we dat de werkdruk stijgt. 

 

- De wetgeving rond werkbaar/wendbaar werk kan hier positieve stimulansen geven. 

- Het is belangrijk dat de werknemer of het bedrijf anticipeert op snel veranderende 

taakeisen (bijvoorbeeld evolutie van mechanische naar elektronische omgeving). 

- Zelfstandige ondernemers worden geconfronteerd met veel te veel administratieve lasten. 

- Zelfstandige ondernemers die groeien en personeel in dienst nemen, zijn vaak erg goed 

in hun vak maar kunnen daarom nog geen ‘leiding’ geven.  

- Bij kleine bedrijven is er minder werkstress en dat kan te maken hebben met het feit dat 

de werkgever tussen de mensen staat. 

- Het zou minder over het ‘individu’ en meer over de context moeten gaan waarbinnen 

individuen opereren. Het is de organisatie die het gedrag van mensen bepaalt. Er is veel 

meer nood aan ingrepen in de organisatie die zorgen voor complexe jobs in eenvoudige 

structuren. Teams moeten een afgerond product kunnen leveren en de relaties tussen de 

teams moeten eenvoudig zijn. 
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Ronde 2:  

Brainstorming remedies voor (toenemende) psychosociale belastingsproblemen  

“Welke concrete maatregelen kunnen vanuit het sociaal overleg en het (Vlaamse) beleid 

genomen worden om de werkbaarheid te verbeteren en de psychosociale belastingsproblematiek 

gericht aan te pakken?” 

 

Hilde De Man 

 

 Er is nood aan een beleidsmatig kader in het bedrijf. Enerzijds is het belangrijk om een HR- 

en organisatiebeleid uit te bouwen dat voorziet in hulpbronnen die de veerkracht hoog kunnen 

houden. Anderzijds moet gewerkt worden aan een specifiek gestructureerd plan van aanpak 

voor werkstress en moet men duidelijk communiceren waarom hierin geïnvesteerd wordt. Er 

is nood aan een (meer) geïntegreerd psycho-sociaal welzijnsbeleid. 

 Het teamgericht werken moet versterkt worden. 

 Problemen moeten vroegtijdig opgespoord worden. 

 Uitbouwen van een ondersteuningsaanbod is belangrijk. 

 Bij de re-integratie moet ook aandacht gegeven worden aan het team dat betrokken is. 

 Er kan gezorgd worden  voor een stressverlagend werkklimaat, bijvoorbeeld door een 

aangepaste kantoorinrichting (wat met open offices? Is er voldoende ruimte om tot rust te 

komen? Een plek om te kunnen ventileren bij collega’s?). 

 Er bestaan voor een aantal zaken nuttige checklists. 

 

Erik Carlier 

 

 Er is meer nood  aan geïntegreerd beleid in plaats van losse initiatieven. Men moet zo veel 

mogelijk preventief werken. Men moet meten, een beleid opzetten, dat in concrete acties 

vertalen die worden uitgevoerd en opgevolgd.   

 Er is nood aan tools voor bedrijven zodat ze zich kunnen situeren binnen de sector (foto van 

het bedrijf). 

 Het is belangrijk dat externe betrokken actoren samenwerken om zoveel mogelijk dubbelwerk 

te vermijden voor het bedrijf. Actoren die bezig zijn met gezondheidspromotie moeten goed 

met mekaar afstemmen.  

 Er kan worden gedacht aan de ontwikkeling van meetinstrumenten, bv. ondersteund door de 

Vlaamse overheid, maar dan wel in samenspraak met de preventiediensten.  

 

Heidi Janssens 

 

 Bedrijven komen niet geloofwaardig over indien ze enkel focussen op het individuele niveau. 

Er moet sprake zijn van een én-én-verhaal.  Wanneer een bedrijf bv. bij pieken ook effectief 

extra personeel voorziet, is het geloofwaardig dat het bedrijf tegelijkertijd ook rond gezondheid 

van de werknemers werkt. Als er nood is aan een operatie, dan volstaat een pleister niet.  

 Er is nood aan acties op het niveau van het individu, het niveau van het team en het niveau 

van de organisatie. 

 Men moet werk maken van primaire preventie (voorkomen), secundaire preventie 

(detecteren) en tertiaire preventie (re-integratie). 
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 Er is aandacht nodig voor kansengroepen. Het kan misschien een goed idee zijn om ‘pools’ 

te vormen van bv kortgeschoolde werknemers waaruit verschillende bedrijven kunnen 

‘putten’. 

 

Joan De Winne 

 

 De aanpak van problemen moeten op het juiste niveau aangekaart worden. Voor burn-out is 

dat de top van het bedrijf. Als zij dit niet ernstig nemen, creêer je alleen maar meer frustratie 

op de onderliggende niveaus.  

 Er is nood aan een betere selectie van leidinggevenden met aandacht voor sociale skills. 

 Raden van bestuur (o.a. in de social profit) moeten geprofessionaliseerd worden. 

 HR heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van de leiderschapsvaardigheden van 

leidinggevenden. 

 Er kan eventueel gewerkt worden met interne coaches. 

 Er is nood aan een innovatieve arbeidsorganisatie maar met van bij het begin maximale 

betrokkenheid van de medewerkers om een breder draagvlak te creëren. Dit zorgt voor meer 

verbondenheid. 

 De waarden en normen van een bedrijf zijn als kapstok te gebruiken om een ondersteundende 

cultuur te creëren en moeten vertaald worden in concreet gedrag waarop leidinggevenden 

toezien dat ze nageleefd worden. 

 Re-integratie na langdurige afwezigheid in een zelfde setting zonder dat er iets gedaan werd 

aan het verbeteren van de groepsdynamiek heeft geen zin en heeft opnieuw uitval tot gevolg. 

 

Theo Compernolle 

 

 De inzet van middelen is verschillend naargelang het niveau (individu, team, afdeling, bedrijf, 

maatschappij) 

 Het is belangrijk om te vertrekken van een positieve formulering (veerkracht ipv stress; 

brainfriendly offices in plaats van negatieve invloed van open offices; ‘je vangt geen vliegen 

met azijn’) 

 Het is belangrijk om af te stappen van de dichotomie ziek / gezond. Ook de juridische context 

moet hier de mogelijkheid bieden in stapjes te werken in plaats van alles of niks (stapje voor 

stapje terug uit burn-out; aansluiten bij wat mensen graag doen/goed doen/wat hen energie 

geeft). 

 Daar waar de werkorganisatie niet goed in mekaar zit, moet dit ook worden aangepakt zodat 

bij re-integratie omwille van burn-out de zaken niet opnieuw mislopen. 

 

Ignace Glorieux 

 

 Er is nood aan meer aandacht voor de context, de structuur en de cultuur waarbinnen mensen 

werken. Culturen kunnen soms heel robuust zijn en dus moeilijk op korte tijd te veranderen. 

 Acties moeten geïntegreerd worden in het dagdagelijkse werk, er kan geen goed resultaat 

bereikt worden via éénmalige acties (bv een dag teambuilding). Het is van belang dat er ook 

tijdens/op  het werk ruimte is om buiten de regeltjes te kleuren, om andere zaken toe te laten 

(bv samen een verjaardag vieren, een regeling kunnen treffen voor een ziek kind, …). 

 Het is cruciaal om ‘zinvol’ werk voorop te plaatsen. Zinvol werk is niet noodzakelijk ‘complex’ 

werk, ook eenvoudig werk kan zinvol zijn. Een belangrijk element hier is de autonomie die 

men toegewezen krijgt. Een cultuur van kwantificeren en bureaucratiseren is nefast. 
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 De organisatie moet oog hebben voor de loopbaanverwachtingen (expectation management), 

voor het creëren van rolduidelijkheid, voor het begeleiden en ondersteunen van medewerkers.  
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Sessie 2 

Ronde 1:  

Op zoek naar verklaringen voor (toenemende) psychosociale belastingsproblemen 

“Welke zijn de voornaamste determinanten in de psychosociale belastingsproblematiek en inz. 

van de in werkbaarheidsmonitor 2016 geregistreerde toename van het aandeel werknemers en 

zelfstandigen die psychische vermoeidheids- en werkdrukproblemen signaleren?” 

Hans De Witte 

 Een alternatieve lezing van de WBM-resultaten levert een minder ongunstig/meer  

genuanceerd werkbaarheidsrapport op. De WBM registreert enerzijds een negatieve evolutie 

voor alle taakeisen/belastingparameters, maar anderzijds ook een positieve evolutie voor het 

merendeel van de hulpbronnen (vaardigheidsbenutting, autonomie, support). Bij deze 

verschuivingen in de richting van ‘actieve jobs’ is een toename van de probleemgroep voor 

psychische vermoeidheid/herstelbehoefte maar vooral voor welbevinden/plezier een 

enigszins onverwachte uitkomst. 

 Pleidooi voor een focus op specifieke risicogroepen: werkbaarheidsgraad voor 

(kortgeschoolde) arbeiders ligt substantieel beneden arbeidsmarktgemiddelde, cumulatie van 

veelheid van knelpunten (problematische scores voor leermogelijkheden, welbevinden en 

psychosociale belasting). 

 Hypothesen m.b.t. verklaring van de bij de meting 2016 vastgestelde negatieve evolutie in de 

indicatorscores voor psychosociale belasting en werkstress: 

 opeenvolgende herstructureringsgolven en continue veranderingen leiden tot 

intensivering van het werk en vaak ook tot afname van autonomie, tot rolambiguïteit en 

veranderingsmoeheid bij de betrokken; 

 recente ontwikkelingen onder het label van ‘Het Nieuwe Werken’, met nadruk op open 

offices, leiden tot (concentratie)belastende werkplekken, verlies aan controle en dalende 

tevredenheid (en verlaging van prestaties); 

 ICT-middelen elimineren grenzen van  tijd en plaats, zorgen voor quasi-permanente 

informatiestroom, maken onderscheid tussen werk en privé hybride, bedreigen 

recuperatieruimte voor werknemers en kunnen leiden tot technostress.  

 

Sem Vandekerckhove 

 Analyses op de data van de European Working Conditions Survey laten internationaal en over 

sectoren/beroepsgroepen/gender heen een trend zien van een toenemende werkcomplexiteit 

en dalende haalbaarheid van het werk. Deze vaststelling sluit goed aan bij de WBM-

vaststellingen. Naast een aantal verbeteringen in de jobkwaliteit, moet dus ook rekening 

gehouden worden met een aantal nieuw arbeidsrisico’s. 

 Ondanks de sense of urgency (toenemend aantal arbeidsongeschikten, pensioenleeftijd 67 

jaar) bestaat er bij het beleid en in het sociaal overleg onzekerheid over een adequate aanpak 

van deze knelpunten en over de noodzakelijke innovatie van arbeidsorganisatie en 

bedrijfscultuur binnen de ondernemingswereld (aanpassing van taakstructuren, inzetten op 

autonomieversterking, leiderschap)  
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 Pleidooi voor lerende netwerken (visitaties van collega-werkgevers, ervaringsuitwisseling 

tussen diverse stakeholders) als gangmaker van vernieuwingen. 

 

Christophe Vanroelen 

 De WBM-vastellingen van een toenemende werkdruk blijken consistent met conclusies uit 

andere grootschalige surveys. De parallelle bevinding voor zelfstandige ondernemers 

bevestigt het universeel karakter van het fenomeen. Sensitiviteitseffecten (toename van 

maatschappelijk aandacht leidt tot rapporteringsbias) spelen wellicht een marginale rol,  de 

geregistreerde toename van job demands wijst vooral op reële ontwikkelingen. 

 Mogelijke verklaringen voor de recente negatieve ontwikkeling in werkdruk- en stresscijfers: 

de economische heropleving (met mogelijk uitgesteld aanwervingsgedrag, time lag tussen 

plaatsen van vacature en operationele inzet van nieuwe medewerkers), de 

arbeidsmarktkrapte die resulteert in de activering van minder ‘sterke’/veerkrachtige/ gezonde 

werknemersprofielen, vergrijzing van de beroepsbevolking. Er is m.a.w. een disbalans 

tussen bescheiden verbetering van job resources en geprononceerde toename van job 

demands en de maximale toepassing van lean principes (eliminatie van buffers). 

 Aandacht voor aandachtsgroepen op basis van de WBM-meting 2016: 

 kortgeschoolden (toename problematische groep op het vlak van 

taakvariatie/routinematig werk en fysiek belastende arbeidsomstandigheden; 

 werknemers publieke sector (scherpe negatieve evolutie van alle belastingsparameters 

in combinatie met groeiende groep met onvoldoende autonomie wijst op toepassing van 

KPI-cultuur in overheidsadministratie, zorg en onderwijs?); 

 bouwsector (scherpe toename van werkdruk-, autonomie – en stressproblemen); 

 distributiesector (toename van werkdruk en stress zet domper op werkplezier/motivatie). 

 Suggestie voor aandachtspunten/integratie van bijkomende variabelen bij toekomstige 

WBM-metingen: werkonzekerheid, sociaal-economisch klimaat, temporele en contractuele 

flexibiliteit. 

 

Frank Pot 

 Pleidooi om te redeneren in termen van stressrisico’s in de arbeidssituatie: 

persoonlijkheidkenmerken en veerkracht in specifieke leeftijds- en loopbaanfases spelen 

uiteraard een rol bij de incidentie van psychische vermoeidheidsproblemen/ 

gezondheidsklachten, maar een individuele coping-aanpak kan nooit tot een structurele 

probleemoplossing leiden. 

 Stressrisico’s wijzen op een disbalans tussen enerzijds taakeisen en anderzijds beschikbare 

tijd/menskracht, aanwezige kwalificaties, sociale steun van leidinggevenden/collega’s en 

regelmogelijkheden (“mensen raken niet overspannen door problemen waarmee ze op de 

werkplek te maken krijgen, maar door het ontbreken van handvaten/tools om die problemen 

aan te pakken… en dus door aanslepende problemen”). 

 Factoren/’modieuze parktijken’ die mogelijk een rol spelen bij (geconstateerde toename van) 

stressproblemen: 

 trend om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen, zonder delegatie van 

bijhorende bevoegdheden/regelmogelijkheden; 

 invoering van teamwork(formules) zonder voldoende aandacht voor de leer- en 

groeiprocessen die medewerkers en leidinggevenden moeten doorlopen; 
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 reductie van het ‘Nieuwe Werken’-concept tot ‘open offices’ – de open 

landschapskantoren uit de tayloristische jaren ’60, met de inferieure werkcondities 

(concentratie, ruimte voor informeel overleg) vandien;  

 nadruk op individuele coaching (‘een goed gesprek met de leidinggevende’), die nooit 

in de plaats kan komen van autonomie bij de taakuitvoering en structurele participatie 

(werkoverleg, OR, onderhandelingen met de vakbond); 

 toenemende rapporteringsmanie (KPI’s) verhoogt taakeisen en compliceert functies 

(vaak verward met taakcomplexiteit!); 

 ICT verhoogt (ver)werk(ings)snelheden, vraagt om onmiddellijke reacties en 

volgehouden focus, en kan leiden tot toename van mentale belasting. 

 

Irene Houtman 

 Achter het ‘gemiddelde’ arbeidsmarktplaatje (genuanceerd beeld volgens 

JobDemandResources-logica: toename taakeisen, maar ook toename hulpbronnen) blijkt 

heel wat variatie te zitten en springt vooral de ongunstige situatie/evolutie in de publieke 

sectoren in het oog (toxische combinatie stijgende werkdruk en afname van 

regelmogelijkheden, problematische scores voor emotionele belasting). 

 Nederlands monitoring-onderzoek toont aan dat in de afgelopen recessieperiode specifieke 

psychosociale risico’s gevoelig toenamen: werkdruk blijft weliswaar constant, maar afname 

van autonomie en toename van werkonzekerheid, inzonderheid bij jongeren in flex-jobs. 

 Bufferhypothese in het model van Karasek (regelmogelijkheden kunnen hoge taakeisen 

compenseren) wordt in arbeidsmarktbrede surveys niet bevestigd, maar speelt blijkbaar wel 

binnen beroepsspecifieke contexten.  

 

Vragen - discussie met de leden van commissie Arbeidsmarkt 

 Positie van zelfstandige ondernemers in het werkbaarheidsverhaal: experten geven unaniem 

aan dat dezelfde mechanismen/stressoren spelen en zelfstandigen vaak met gelijkaardige 

constraints geconfronteerd worden (bijv. negatieve evolutie in de WBM voor ondernemers in 

transport en bouw wijst op de impact van een verscherpte internationale concurentie, o.m. 

door aanwezigheid en sociale dumpingpraktijken van buitenlandse collega’s op de eigen 

thuismarkt). 

 Langetermijn-evoluties in werkdruk in andere EU-landen: duidelijk globale trend 

(systematische stijging tussen 1990 en 2005, stabilisering nadien met weliswaar conjuncturele 

schommelingen) maar met landenspecifieke variatie naar timing (koploperspositie UK, 

manifeste impact van eenmaking en Harz-arbeidsmarktmaatregelen in Duitsland). 

 Vraag naar mogelijkheden van juridische normering van (risicobeperking in) de 

arbeidsorganisatie: verwijzing naar Nederlandse ARBO-wet (grenzen aan kortcyclische 

taken) en de mediërende rol van productiviteitsexperts in de textielsector. 
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Ronde 2:  

Brainstorming remedies voor (toenemende) psychosociale belastingsproblemen  

“Welke concrete maatregelen kunnen vanuit het sociaal overleg en het (Vlaamse) beleid 

genomen worden om de werkbaarheid te verbeteren en de psychosociale belastingsproblematiek 

gericht aan te pakken?” 

Hans De Witte 

 Focus op primaire preventie, waarbij zowel ingezet wordt op versterking van hulpbronnen 

(vergroting van regelmogelijkheden, versterking van leermogelijkheden) als begrenzing van 

taakeisen/werkdruk. Universele one best way-modellen en -recepten bestaan niet, 

maatregelen zullen o.b.v. systematische risico-analyses op maat van de specifieke 

werkcontext moeten worden ontworpen. Sectorale invalshoek kan mogelijkheden/inspiratie 

bieden voor gemeenschappelijke analyse en oplossingen. 

 Gerichte aandacht voor arbeidersfuncties, gezien de breedspectrum 

werkbaarheidsproblematiek van deze deelgroep (psychosociale belasting, weinig 

taakvariatie en autonomie, ernstig leerdeficit). 

 Belang van recuperatietijd en -mogelijkheden voor mentaal welbevinden: pleidooi voor 

regulering van de ‘need of detachment’ binnen het smartphone-tijdperk, in het belang van de 

gezondheid van de medewerkers én de performantie van de onderneming. 

 

Sem Vandekerckhove 

 Pleidooi voor nieuwe dialoogvormen tussen alle betrokken stakeholders over 

ondernemingsgrenzen heen (ook buiten het klassieke sociaal overleg) en voor het hanteren 

van kwaliteistlabels i.f.v. (verspreiding van) inventieve oplossingen voor 

werkbaarheidsproblemen. 

 Waarschuwing voor werkonzekerheidsproblemen door (doorgeschoten) flexibiliteit (zoals in 

Nederland): ontwikkelingen op het vlak van uitzendarbeid, toename van onvrijwillige 

deeltijdse banen, ‘wendbaar werk’… roepen op vlak van ‘zekerheid’ een aantal vraagtekens 

op. 

 Bedenkingen bij de veronderstelling dat afschaffing tijdsregistratie/vrijheid om werktijden zelf 

te bepalen ook daadwerkelijk meer autonomie biedt en vraag naar mogelijke negatieve 

effecten (flexwerkers blijken in praktijk meer uren te werken). Noodzaak om binnen het 

‘Nieuwe Werken’-concept afspraken te maken over realistische/haalbare prestatie-

doelstellingen. 

 

Christophe Vanroelen 

 Vlaanderen/België scoort in internationale surveys helemaal niet slecht. De verklaring ligt 

voor een deel bij onze zogenaamde ‘rigide’ arbeidsmarkt. Pleidooi voor bescherming van 

arbeidsmarkt en werknemers tegen een doorgeschoten flexibilisering. 

 Focus van beleidinspanningen rond werkbaarheid op de risicogroepen aan de onderkant van 

de arbeidsmarkt: lagergekwalificeerde functies in industrie én diensten, waar toename van 

werkdruk nauwelijks wordt gecompenseerd door meer autonomie. 

 Bedenking rond (verstrenging van mogelijkheid) tijdskrediet: formule biedt opportuniteit om 

werknemers die zweven tussen minder goed functioneren en arbeidsongeschiktheid (zonder 

stigma) aan boord te houden. 
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 Aandacht voor organiseren van carrièrewendingen binnen organisaties (‘mandaatformule als 

alternatief voor het promotie-demotie-dilemma’) om te vermijden dat werknemers uitgekeken 

raken op hun job en om ervoor te zorgen dat ze langer aan de slag kunnen blijven. 

 Oproep aan de overheid als belangrijke werkgever om – ook op het vlak van werkbaarheid 

– een voorbeeldrol op te nemen. 

 Beleid gericht op terugdringen van sociale dumping/oneerlijke marktconcurrentie kan een 

cruciale bijdrage leveren aan de verbetering van de werksituatie en werkbaarheid van 

zelfstandigen. 

 

Frank Pot 

 Versterking van regelmogelijkheden vormt het sluitstuk van een primaire preventie-aanpak. 

Daarbij moet niet alleen aandacht uitgaan naar autonomie op functieniveau, maar ook 

inspraak op afdelingsniveau moet gewaarborgd worden. Deze ‘organisational participation’ 

kan via deelname van werknemers aan werkoverleg, waarbij expliciet ook de vraagstukken 

‘zijn targets haalbaar?’ en ‘hoe kunnen we het werk slimmer organiseren?’ aan bod moeten 

komen. Een dergelijke regelmogelijkhedenstrategie is realiseerbaar op alle jobniveaus, niet 

alleen voor professionals in een organisatie maar ook voor uitvoerende medewerkers op de 

werkvloer. 

 Er bestaat overtuigende wetenschappelijke evidentie dat een beleid gericht op verbetering 

van de kwaliteit van de arbeid matcht met de strategische performantiedoelstellingen van 

bedrijven (via dalende ziekteverzuimkosten, reductie personeelverloop, toegenomen 

productiviteit, verhoogd innovatievermogen). 

 Vlaanderen heeft een uitstekende reputatie op het vlak van de promotie van en ondersteuning 

van bedrijven bij vernieuwen van de arbeidsorganisatie en volgt daarmee het de 

beleidsaanpak in een aantal economisch goed presterende buurlanden (programma’s ‘Work 

Place Innovation’ in Finland en ‘Zukunft der Abeit’ in Duitsland). Het is aangewezen om vanuit 

de win-win-combinatie ‘performantie en werkbaarheid’ deze beleidsinspanningen te 

continuëren.  

 Ook is het erg belangrijk om de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor verder te zetten. 

 

Irene Houtman 

 Primaire preventie van werkstress is altijd maatwerk (geen universele recepten), maar er is 

wetenschappelijke evidentie over het belang van een aantal procesfactoren: het commitment 

van het topmanagement, formele betrokkenheid van werknemers en een bedrijfscultuur 

gericht op transparante communicatie. 

 Tips voor stimulerend overheidsbeleid: belang van financiële prikkels voor sectoren en 

bedrijven (cfr. terugval aandacht voor en activiteit rond risicopreventie bij einde 

subsidieperiode ARBO-convenanten in Nederland), stimuleren van lerende netwerken (op 

sectoraal of regionaal vlak). 

 ‘Dissonante’ voetnoot: voldoende herstel/recuperatietijd is weliswaar belangrijk voor 

gezondheid en duurzame inzetbaarheid, maar kan – volgens sommige onderzoeken – een 

rem zijn voor innovativiteit: creativiteit wordt ook gegangmaakt door ‘continuous attachment’. 
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Vragen - discussie met de leden van commissie Arbeidsmarkt 

 Is recuperatiebehoefte/herstel leeftijdsgebonden? Herstel- en werkvermogenvraagstuk stelt 

zich niet alleen voor oudere werknemers en is relevant binnen alle leeftijds-/loopbaanfasen, 

sterke interindividuele verschillen binnen alle leeftijdsgroepen, herstelbehoefte sterk 

gebonden aan specifieke werkkenmerken (bijv. afwijkende werktijden/nachtarbeid). 


