
Werkgerelateerde stress en 
psychosociale risico’s: de feiten

 • Meer dan de helft van alle werknemers geeft aan 
dat werkgerelateerde stress bij hen op het werk veel 
voorkomt.

 • Ongeveer vier op de tien werknemers zijn van mening 
dat stress op de werkplek niet goed wordt aangepakt.

 • Over het algemeen is de kans groot dat werknemers 
die aan werkgerelateerde stress en andere psychische 
problemen lijden, gedurende langere tijd afwezig zijn of 
wel op het werk verschijnen maar niet in staat zijn goed 
te functioneren.

 • Psychosociale risico’s en werkgerelateerde stress kunnen 
zowel organisaties als nationale economieën aanzienlijk 
veel geld kosten.

 • De totale kosten van psychische aandoeningen in 
Europa (al dan niet werkgerelateerd) worden geschat op 
240 miljard EUR per jaar.

 • Psychosociale risico’s kunnen op dezelfde systematische 
manier in kaart worden gebracht en aangepakt als 
andere veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk.

 • De aanpak van stress en psychosociale risico’s op het 
werk is zeker de moeite waard: de voordelen voor het 
bedrijf wegen ruimschoots op tegen de kosten van de 
aanpak.

Veilig en gezond aan ’t werk, dat raakt iedereen. 
Goed voor jou en voor de zaak.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid 

op het werk (EU-OSHA) draagt eraan bij dat Europa 

een veiligere, gezondere en productievere plaats wordt 

om te werken. Het agentschap verricht onderzoek naar 

gezondheid en veiligheid en ontwikkelt en verspreidt 

hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige 

informatie. Daarnaast organiseert het agentschap Europese 

bewustmakingscampagnes. Het agentschap, dat in 1996 is 

opgericht door de Europese Unie en is gevestigd in Bilbao 

in Spanje, brengt vertegenwoordigers van de Europese 

Commissie, regeringen van de lidstaten, werkgevers- en 

werknemersorganisaties en vooraanstaande deskundigen uit 

de 28 lidstaten van de EU en daarbuiten bijeen.

De campagne „Een gezonde werkplek” wordt gesteund door 

de voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie, het 

Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese 

sociale partners en wordt op nationaal niveau gecoördineerd 

door het netwerk van focal points van EU-OSHA  

(www.healthy-workplaces.eu/fops).
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Werkgerelateerde stress kan zowel 
organisaties als nationale economieën 
aanzienlijk veel geld kosten.

Werkgerelateerde stress is een 
organisatorisch probleem, geen 
individuele tekortkoming.

Gezond  
werk is
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Wie kan er deelnemen?
De campagne: „Gezond werk is werk zonder stress!” nodigt alle 
organisaties en particulieren op lokaal, nationaal en Europees 
niveau uit om mee te doen. De campagne staat open voor:

 • alle werkgevers in de publieke en private sector;
 • managers, leidinggevenden en werknemers;
 • vakbonden en veiligheidsvertegenwoordigers;
 • alle organisaties en particulieren die zich inzetten voor de 

verbetering van gezondheid en veiligheid.

Hoe kunt u meedoen aan de campagne?
U kunt meedoen aan de campagne voor een gezonde werkplek 
van 2014-2015 door:

 • campagnematerialen te verspreiden en te publiceren om het 
bewustzijn rond veiligheid en gezondheid op het werk te 
vergroten (u kan veel campagnemateraal downloaden op de 
campagnewebsite: www.healthy-workplaces.eu);

 • evenementen en activiteiten te organiseren zoals lezingen en 
workshops;

 • de praktische hulpmiddelen te gebruiken die beschikbaar 
worden gesteld voor de aanpak van werkgerelateerde stress 
en psychosociale risico’s;

 • deel te nemen aan de Europese awards voor goede 
praktijken, een wedstrijd die erkenning geeft aan de 
bijdragen die organisaties hebben geleverd om veiligheid en 
gezondheid te bevorderen;

 • mee te doen aan de Europese Weken voor veiligheid en 
gezondheid op het werk die in oktober 2014 en oktober 2015 
worden gehouden;

 • een officiële Europese of nationale campagnepartner te 
worden.
 

De campagne
Stress is het op één na meest genoemde werkgerelateerde 
gezondheidsprobleem in Europa en men gaat ervan 
uit dat stress, samen met andere psychosociale risico’s, 
verantwoordelijk is voor meer dan de helft (50-60 %) 
van alle verloren werkdagen. Negatieve psychosociale 
omstandigheden kunnen aanzienlijke effecten hebben op 
de gezondheid van werknemers.

Het aanmoedigen van organisaties om werkgerelateerde 
stress en psychosociale risico’s aan te pakken en op die manier 
de aanzienlijke te negatieve effecten voor werknemers, 
werkgevers en overheden voorkomen, is de hoofddoelstelling 
van deze campagne. Als psychosociale risico’s doeltreffend 
worden aangepakt, ontstaat er een werkomgeving waarin 
werknemers gezond blijven en de cultuur positiever is, 
waardoor de bedrijfsprestaties verbeteren.

Psychosociale risico’s doen zich voor op iedere werkplek, maar 
ze kunnen met beperkte middelen succesvol in kaart worden 
gebracht en aangepakt. Deze campagne biedt werknemers en 
werkgevers ondersteuning en richtlijnen bij het tegengaan van 
werkgerelateerde stress en psychosociale risico’s en stimuleert 
het gebruik van praktische, gebruiksvriendelijke hulpmiddelen 
om dat te faciliteren.

De campagne: „Gezond werk is werk zonder stress!” is een 
Europese campagne die wordt gecoördineerd door het Europees 
Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk (EU-
OSHA). De campagnes voor een gezonde werkplek zijn de 
grootste in hun soort in de wereld en vormen een belangrijke 
motor voor verandering en verbetering op dat gebied.

Belangrijke data
•	 Lancering	van	de	campagne:	april	2014

•	 Europese	Week	voor	veiligheid	en	gezondheid	op	
het	werk:	oktober	2014	en	oktober	2015

•	 Uitreikingsceremonie	van	de	awards	voor	goede	
praktijken	op	EU-niveau:	april	2015

•	 Topbijeenkomst	„Een	gezonde	werkplek”:	
november	2015
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Door samen te 
werken kunnen 
werkgevers, managers 
en werknemers 
werkgerelateerde stress 
en psychosociale risico’s 
terugdringen. Dat komt 
iedereen ten goede.

Gezond personeel vormt de basis van een 
succesvol bedrijf.

www.365goesting.be

NL: +31 646 08 5793
BE: +32 3 633 4567

 Over 365goesting

  365goesting zijn professionals in (persoonlijke)
  verandering met een passie voor werk en voor mensen.

  Arbeids-en organisatie deskundigen en arbeids- en
  organisatiepsychologen adviseren over psychosociale
  risico's en stress.

  Daarin doen ze onderzoek, geven trainingen en
  coachen medewerkers, leidinggevenden en hoger
  management.

  Voor deze campagne ontwikkelde 365goesting een
  valide en betrouwbare vragenlijst die de psychosociale
  risico's van een organisatie of afdeling in kaart brengt.

  De vragenlijst is relatief kort en zowel op papier als
  online aan te bieden.

  De resultaten geven organisaties houvast om verder
  beleid ten aanzien van psychosociale risico's vorm en
  inhoud te geven.
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