
Ir. Nicole Pikkemaat, trainer/ adviseur Arbeid & Gezondheid 

De EOR en 
work related stress

Vrijdag 12 april 2019



Waarom op de agenda? 

• Lichamelijke klachten:
Slaapproblemen, bloeddruk, transpiratie, versnelde hartslag, 
hoofdpijn, …

• Gedragsveranderingen
Opvliegend, rusteloosheid, fouten, …

• Psychische problemen
Angst, irritaties, lusteloos, concentratie, piekeren, …



Hoe zichtbaar?

Bij u zelf? In uw omgeving? 

Het verergert door:

• Te lang doorgaan

• Ontkennen

• Als persoonlijk probleem zien

• Geen steun zoeken

• Collectieve vrees/angst

• Ongrijpbaarheid



Waarom op de agenda?

Duurzame inzetbaarheid:

Medewerkers zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en 
inzetbaar blijven houden 

Werkvermogen:

De mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als 
geestelijk in staat is om het huidige werk uit te voeren



Huis van Werkvermogen (Workability)

Bron: Huis van Werkvermogen (Ilmarinen) 

Op iedere verdieping 
van het huis liggen 
kansen, arbo is een 

belangrijk onderdeel
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Waarom op de agenda? 

• Directive 89/391/EEC: Safety and Health of workers

– Belangrijk: Risk assessment = Risico-inventarisatie en 
evaluatie

• 2003: Working Time Directive

• 2004 Framework agreement of European social partners

• 2007 Resolution of EU Council:

• OSHA (European Agency for Safety and Health at 
Work): Campaign 2014-2015



Een stelling, een weetje of een vraag

Stress: mij overkomt het niet!

Ja, mee eens, 
juist,…

Nee, niet mee 
eens, onjuist,…



Een stelling, een weetje of een vraag

Een hoge werkdruk bevordert de productiviteit

Ja, mee eens, 
juist,…

Nee, niet mee 
eens, onjuist,…



Werkstress, werkdruk

Waar hebben we het eigenlijk over?

• Moeilijk grijpbaar, een ‘veelkoppig monster’

• Meerdere begrippen en definities, geen ‘collectieve’ 
definitie

• Culturele verschillen

• Meerdere oorzaken en uitingsvormen

• Subjectieve en privéfactoren

• Zeuronderwerp 



Stress nodig?

Stress is welkom in het dagelijkse leven en op het werk

Maar NIET:

• Langdurig veel spanning en weinig of geen ontspanning / 
herstelmogelijkheden

• Acute crisis (bijvoorbeeld overval)





Belangrijke factoren:

• Regelruimte

• Hersteltijd

http://2.bp.blogspot.com/-CW2oxlv_V3Q/UUDM4yqG19I/AAAAAAAAAgo/dLrLnwi0sMQ/s1600/Karasek_2.png


Aandacht voor stressoren & 
energiebronnen

Job Demands Recources (JDR-)model (Bakker, Demerouti, De Boer & Schaufeli)



Ontwikkelingen  kansen en risico’s

• Altijd bereikbaar

• Social media

• Kantoortuinen, thuis werken



Een stelling, een weetje of een vraag

In mijn werk heb ik vaak te maken met situaties van 
stress, situaties die stress veroorzaken

Ja, mee eens, 
juist,…

Nee, niet mee 
eens, onjuist,…



Een stelling, een weetje of een vraag

Ik heb altijd voldoende tijd voor pauze en tijd om 
bij te komen van mijn werkdag/ nachtdienst 

(hersteltijd)

Ja, mee eens, 
juist,…

Nee, niet mee 
eens, onjuist,…



Een stelling, een weetje of een vraag

Op een afdeling waar veel mensen last hebben van 
een te hoge werkbelasting, wordt slecht leiding 

gegeven

Ja, mee eens, 
juist,…

Nee, niet mee 
eens, onjuist,…



Een stelling, een weetje of een vraag

Bijna ieder dag ontvang ik wel een compliment van 
een collega

Ja, mee eens, 
juist,…

Nee, niet mee 
eens, onjuist,…



Er over praten helpt, maar meer MOET ….

• Aanpak stress bronnen

• Een gedegen RI&E en plan van aanpak

• Status Health & Safety-department

(preventiemedewerker)

• Rol leidinggevende, collega’s 

• Hersteltijd (gezond werktijdenbeleid)

• Aandacht voor buffers

• Training tijdig herkennen stresssignalen

Onderhouden en inbedden EOR zet het op de agenda



EOR zet work related stress op de agenda!


