
   

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)  
 
Ervaren psychosociale aspecten in het werk (PSA) zijn risico’s die direct de continuïteit en kwaliteit van uw or-
ganisatie kunnen raken. In deze flyer gaan we nader in op de ervaren psychosociale aspecten in het werk. Wat 
is het? Wat zegt de Arbowet hierover? Wat zijn de feiten? En hoe kunnen we uw organisatie ondersteunen? 
 

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) 
De definitie van Psychosociale Arbeidsbelasting 
(PSA) wordt in de Nederlandse Arbowet (artikel 1) 
als volgt omschreven: 'de factoren seksuele intimi-
datie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en 
werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg-
brengen'.  
 
Stress wordt omschreven als: ‘een toestand, die 
als negatief ervaren wordt en lichamelijke, psychi-
sche of sociale gevolgen heeft’. 
 
Wat zegt de (Arbo)wet? 
De Arbowet kent 6 voorschriften die direct betrek-
king hebben op de Psychosociale Arbeidsbelasting. 
In dat kader kunnen we verwijzen naar het Ar-
bobesluit, artikel 2, lid 15-1:  

“Indien werknemers worden of kunnen worden 
blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting 
worden in het kader van de risico-inventarisatie en 
-evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risi-
co's ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting 
beoordeeld en worden in het plan van aanpak, be-
doeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming 
van de stand van de wetenschap maatregelen vast-
gesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbe-
lasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is 
te beperken”. 

Kort samengevat, als organisatie dient u in de Ri-
sico-Inventarisatie (RI&E) de ervaren psychosociale 
arbeidsbelasting te beoordelen. 

Wat zijn de feiten? 
In een gemiddelde organisatie ervaart 16% van de 
medewerkers klachten van mentale en fysieke uit-
putting (burnout). De gemiddelde absentie-duur 
van een medewerker met burnout bedraagt onge-
veer 242 dagen. 
 
Mentale en fysieke uitputting wordt dikwijls veroor-
zaakt door een hoog ervaren werkdruk in combina-
tie met te weinig ervaren steun en coaching (van 
leidinggevende of collega) en de aanwezigheid van 
ongewenst gedrag.  
 
Dat kan ongewenst gedrag zijn van bijvoorbeeld 
klanten of cliënten, maar ook ongewenst gedrag in 
de vorm van pesten, negeren en intimideren in de 
onderlinge relaties. 
Een op de vijf medewerkers ervaart ongewenst ge-
drag waarbij intimidatie (20%) en pesten (12%) 
het meest voorkomt. 
 

Hoe zouden we kunnen ondersteunen? 
Een analyse van de ervaren psychosociale aspecten 
in het werk kunnen wij u aanbieden in de vorm van 
een eigen ontwikkelde, valide en betrouwbare vra-
genlijst. Deze is zowel online als op papier af te ne-
men. 

We analyseren die aspecten die volgens de Arbowet 
vallen onder het begrip Psychosociale Arbeidsbelas-
ting: 

ü Ongewenst gedrag intern (o.a.: seksuele 
intimidatie, pesten, discriminatie); 

ü Ongewenst gedrag extern (o.a.: agressie 
en geweld); 

ü Ervaren werkdruk; 
ü Ervaren werkstress. 

Vervolgens beschrijven we de aanwezigheid van 
energiebronnen en werkstressoren volgens het 
JDR-model en doen we een uitspraak over moge-
lijke effecten van de afwezigheid van belangrijke 
energiebronnen en/of de aanwezigheid van werk-
stressoren. 

Op deze manier krijgt u inzicht in de mate van 
voorkomen van psychosociale aspecten en of deze 
leiden tot ongewenste effecten als risico op burnout 
en ervaren stress.  

Met vervolgens een gericht advies heeft u 
regelknoppen in handen om het werkklimaat te 
optimaliseren. 
 

 



   

 
Inhoudelijke informatie vragenlijst ervaren Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)  
 
365goesting heeft een eigen valide en betrouwbare vragenlijst om de ervaren psychosociale aspecten in het 
werk te inventariseren en te analyseren. In deze flyer geven we u meer inhoudelijke informatie.  
 

De inhoud van onze vragenlijst 
De vragenlijst is naast de aspecten die vallen onder 
het begrip Psychosociale Arbeidsbelasting voor een 
deel gebaseerd op het Job Demands Resources Mo-
del (JDR-model) van Karasek & Theorell (1990), 
Bakker & Demerouti (2007). 
 
Het uitgebreide model (Schaufeli & Taris, 2013) 
schrijft een burnout toe aan de aanwezigheid van 
werkeisen (werkstressoren) en de afwezigheid van 
energiebronnen). In een dergelijk geval wordt de 
mentale energie steeds minder, wat tot een 
uitputtingsproces en uiteindelijk tot 
gezondheidsklachten leidt. 
 
Andersom werkt het model ook als motivatie-
proces, waarin er energiebronnen van het werk 
aanwezig zijn waardoor het werk intrinsiek en 
extrinsiek energie geeft. Energiebronnen kunnen in 
voorkomende gevallen werkstressoren zelfs 
compenseren. 
 

 

                  Afbeelding 1: het JDR-model 

 
Validiteit, betrouwbaarheid en anonimiteit 
De validiteit en betrouwbaarheid van de vragen is 
grotendeels ontleend aan bestaande vragenlijstme-
thodieken waar wetenschappelijk onderzoek aan 
ten grondslag ligt. Op aanvraag zijn deze gegevens 
beschikbaar. 
 
De vertrouwelijkheid van de gegevens van respon-
denten is gegarandeerd. Enerzijds door beveili-
gingen bij de licentie van het vragenlijstsysteen, 
anderzijds bij de onderzoekers. Een privacy-state-
ment en beveligingsdocument (AVG) is beschik-
baar. 
 

De organisatie die vragenlijsten afneemt krijgt op 
geen enkele wijze toegang tot de individuele resul-
taten van respondenten. Anonimiteit is gewaar-
borgd. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot 
deze resultaten. 
 

Terugkoppelingen naar de organisatie gebeurd al-
leen op groepsniveau. Hierbij dient vanwege de 
vertrouwelijkheid en anonimiteit te worden aange-
merkt dat de groepsgrootte minimaal 12 respon-
denten dient te bedragen voor een dergelijke te-
rugkoppeling. 
 
Mogelijkheden ter inventarisatie 
Er zijn een drietal mogelijkheden de vragenlijst in 
uw organisatie te gebruiken: 

ü Vragenlijst voor de gehele populatie; 
ü Vragenlijst op basis van een steekproef; 
ü Vragenlijst i.c.m. (groeps-)interviews; 

Indien u gebruikt maakt van een steekproef, bere-
kenen we vooraf hoeveel respondenten er nodig zijn 
om de resultaten te kunnen extrapoleren naar de 
gehele organisatie. Er wordt dikwijls gekozen voor 
deze manier om de organisatie niet teveel te belas-
ten (vragenlijstmoeheid) en om de kosten te druk-
ken. 

Hoe gaat de inventarisatie in zijn werk? 
De vragenlijst is online of op papier af te nemen. De 
vragenlijst bestaat standaard uit 77 vragen en is uit 
te breiden met ‘eigen’ vragen’ of vragensets met bij-
voorbeeld gezondheidsvragen.  

Dit laatste wordt vaker gedaan in combinatie met 
een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). 

Het is mogelijk het eigen bedrijfslogo toe te voegen 
of aanpassing in tekst of kleurstelling van de vra-
genlijst. 

Deelnemers aan de vragenlijst ontvangen via hun 
email een uitnodiging met een link naar de vragen-
lijst. Als de medewerker op de link drukt, kan de 
vragenlijst worden ingevuld. 

De respons is realtime te monitoren. Indien nodig 
kunnen medewerkers een reminder ontvangen. 

De vraagstelling bestaat uit zogenaamde schaal-
vragen (bijvoorbeeld: nooit, soms, zeer dikwijls, al-
tijd). De medewerker ziet middels een voortgangs-
indicator waar hij/zij zich in de vragenlijst bevindt. 



   

Wat krijg ik als organisatie gerapporteerd? 
De resultaten van het onderzoek kunnen worden 
gedeeld middels: 

ü Een groepsrapportage; 
ü Individueel rapport met terugkoppeling. 

Alle resultaten worden in een groepsrapportage 
weergegeven. Daar waar relevante referenties be-
schikbaar zijn, wordt deze referentie afgezet tegen 
de scores van de respondenten.  

We gebruiken referenties voor uw specifieke bran-
che of doelgroep. Wanneer deze niet aanwezig zijn 
refereren we naar de algemeen werkende bevol-
king in Nederland of België. 

Verbanden of correlaties tussen de verschillende 
onderdelen in de vragenlijst worden beschrijvend 
weergegeven in de conclusies en aanbevelingen.  

Indien de groepsgrootte het omwille van de ver-
trouwelijkheid en anonimiteit toelaat, worden signi-
ficante verschillen expliciet vernoemd; bijvoorbeeld 
op basis van leeftijd, geslacht, functie, afdeling of 
dienstjaren.  

Wat kan ik verder met de resultaten doen? 
De deelnemers kunnen een persoonlijk profiel ont-
vangen met daarin de resultaten uit de vragenlijst. 
 
Het is echter aan te raden als u hiervoor kiest dat u 
dit profiel persoonlijk aan betrokkenen laat terug-
koppelen door bijvoorbeeld onze arbeids-en organi-
satiedeskundige/psycholoog of uw eigen  
bedrijfsarts.  
 
Het is namelijk van belang dat de relaties/correla-
ties uit het persoonlijk profiel juist worden  
geïnterpreteerd en dat het gesprek ook als zinvol 
en helpend kan worden ervaren.  
Op deze manier kan het terugkoppelgesprek wor-
den gezien als een eerste interventie bij bijvoor-
beeld een dreigende burn-out. 
 
 
Wat zijn belangrijke aandachtspunten? 
Het welslagen van het vragenlijstonderzoek berust 
grotendeels op het open en transparant communi-
ceren met medewerkers, waarbij vertrouwelijkheid 
en anonimiteit nadrukkelijk moet worden benoemd.  

Hoe hoger de respons hoe meer we in staat zijn de 
resultaten te valideren naar bruikbare verbetermo-
gelijkheden. 

De organisatie zal zich bewust moeten zijn van het 
gegeven dat uit het onderzoek ook minder posi-
tieve signalen naar voren kunnen komen.  

 

Zo is het gemiddeld genomen niet bijzonder 
vreemd indien 10% van de medewerkers last/hin-
der ondervindt van ongewenst gedrag in de onder-
linge relaties, de werkdruk door 50% als te hoog 
wordt ervaren, 14% van de medewerkers een ri-
sico lopen op burn-out en meer dan 10% in zijn 
gedachten bezig is de organisatie te verlaten. 

Ook na het onderzoek is communicatie naar mede-
werkers van groot belang. U dient als organisatie 
na te denken over hoe en in welke vorm men de 
resultaten wil delen, wat mogelijke interventies 
kunnen zijn om zaken te verbeteren en in hoeverre 
er participatie hierin plaatsvindt uit de eigen gele-
deren. 

Vaak werkt het goed om de resultaten uit het on-
derzoek in de vorm van stellingen te delen met de 
medewerkers. Zo krijgen ze de gelegenheid zich in 
de resultaten te herkennen en daarop te reageren 
in de vorm van mogelijke verbeterpunten. 

Wat zijn de kosten? 
Er zijn kosten voor gebruik van de gelicentieerde 
vragenlijst per persoon en kosten voor de analyse, 
inclusief de rapportage. 
 

ü Vragenlijst online:   € 6,75 
ü Vragenlijst op papier:   € 4,50 
ü Vragenlijst in boekjesformaat: € 5,50 

De analysekosten bedragen: 
ü Groepsgrootte: 50      mdw:         € 875,- 
ü Groepsgrootte: 100    mdw:        € 1750,- 
ü Groepsgrootte: 150    mdw:        € 2500,- 
ü Groepsgrootte: > 200 mdw:         offerte 

 
Meer informatie? 
Indien u meer informatie wilt hebben neem dan con-
tact met ons op. Wij informeren u graag. 
 
365goesting 
Tel: 06-4608 5793 
Email: info@365goesting 

 

 
 


