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Het is belangrijk om werkdruk en -stress binnen bedrijven 

bewust te maken van het belang om werkstress door psy-

Op basis van de huidige stand van de wetenschap en pro-

in haar benadering uit van het Job Demands-Resources 

van energiebronnen en stressoren is een belangrijke en 

toegankelijke indicator om te beoordelen of werkdruk en 

-stress aangepakt moet worden. Tevens kunnen, met dit 

model als uitgangspunt, knelpunten worden blootgelegd 

waarbij passende maatregelen gezocht kunnen worden. 

bevlogenheid onder medewerkers en kan  zorgen voor 

werksfeer.

Summary

It is important to tackle work pressure and work stress 

stress due to psychosocial workload. It is important to 

and stressors is an important and accessible indicator for 

assessing work pressure and work stress. Also, with this 

where appropriate measures can be sought. Working 

enthusiasm among employees and can lead to less 

working atmosphere.

Werkdruk, burn-out, werkstress, overspannenheid ... en 

zo passen er ongetwijfeld nog wat woorden in het rijtje. 

Woorden die voor geen enkeling meer vreemd zijn. Vraag 

rond in de vriendenkring en er zullen ongetwijfeld mensen 

zijn die eens met een burn-out thuis gezeten hebben. Open 

de nieuwsapp en je leest over werkdrukproblemen in de 

zorg of het onderwijs. Niet voor niets is er Arbowetgeving 

werkdruk een PSA-factor is die werkstress kan veroor-

zaken. Ook duidt de wet dat de aanpak van het risico in 

 beleidsvoering verankerd dient te zijn.  Beleidsvoering 

verstaan onder de “stand van de wetenschap en profes-

sionele dienstverlening”. Dat zijn 

Het voeren van een cyclisch werkdrukbeleid draagt bij 

aan het voorkomen van werkstress. In een cyclisch werk-

aanpakken. Dit is een verschil met het nemen van Ad 

 gebeurt. Er ligt een mooie kans voor die arboprofes-

sional die zich bezighoudt of bezig wil gaan houden met 

het domein werkdruk en werkstress om dit middels een 

cyclische benadering te doen.

Voor de invulling van de PDCA-cyclus voor werkdruk 

 model om burn-outklachten en bevlogenheid te verklaren. 

  Psycholoog en gecertificeerd hoger veiligheidskundige
 Arbeids- en organisatiepsycholoog en gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige
 Werkzaam binnen het kenniscentrum van de Inspectie SZW en specialist op de onderwerpen PSA en Arbozorg
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het gebied van werkstress zijn eveneens gebaseerd op de 

ook als stand van de professionele dienstverlening. 

waarbij ieder werkkenmerk in het model kan worden 

-

bronnen  centraal staan. Het JD-R model veronderstelt dat 

 psycho logische, sociale en organisatorische aspecten 

die lichamelijke of psychische inspanning vereisen en 

daardoor geassocieerd worden met lichamelijke en/of 

als de lichamelijke, psychologische, sociale en organi-

satorische aspecten die 

in dat door een teveel aan taakeisen en een tekort aan 

energiebronnen geleidelijk aan een afname ontstaat van 

mentale energie, waardoor uiteindelijk gezondheids-

klachten en burn-out kunnen ontstaan. Het tweede  proces 

energiebronnen worden de extrinsieke en de intrinsieke 

een persoon.

-

sen visueel weergegeven.

Naast de twee hierboven genoemde processen kunnen 

De twee processen kunnen dus leiden tot burn-out-

klachten c.q. bevlogenheid. Burn-out is een psycho logisch 

het volgende: “Een gebrek aan handelingsvermogen in 

-

gebrek aan handelingsbereidheid in de vorm van mentale 

vormen de volgende vier dimensies de kern van burn-

kan niet meer en de 

persoon wil niet meer. 

Onderzoek laat zien dat burn-out kan leiden tot gezond-

heidsproblemen zoals depressie, cardiovasculaire aan-

Figuur 1  Visuele weergave van het JD-R model

 



werkgever werkstress zoveel als mogelijk te voorkomen.

-

gevende, werk gerelateerde toestand die zich kenmerkt 

-

-

den is dit erg belangrijk. Deze resultaten pleiten voor een 

beleid waarin werkstress niet alleen wordt voorkomen, 

maar waarin bevlogenheid onder medewerkers wordt 

nagestreefd.

Wanneer het voorkomen van werkstress en het bevor-

deren van bevlogenheid gezamenlijk worden beschouwd 

zullen in het beleid hinderende taakeisen beperkt moeten 

worden en energiebronnen moeten worden uitgebouwd. 

Samengevat leidt het JD-R model tot een aantal getoetste 

categorie taakeisen of energiebronnen. Voorbeel-

Voorbeelden van energiebronnen zijn autonomie en 

sociale steun van collega’s.

en een hoge mate van energiebronnen voor bevlogen-

bijdragen dat werkdoelen worden behaald. En 

intrinsiek omdat ze bijdragen aan de menselijke basis-

van werkdoelen en focus op taken.

-

der of werken minder goed samen. Hierdoor nemen 

taakeisen en bijbehorende stress juist toe en komen 

De theorie biedt niet alleen ruimte aan kenmerken van 

het werk, maar ook aan persoonlijke bronnen en eigen-

deze hier buiten beschouwing. 



biedt de Werkdruk Wegwijzer van TNO. Deze Werkdruk 

-

schikbaar is voor werkgevers en werknemers. Daarnaast 

is het mogelijk om inhoudelijke ondersteuning door een 

-

passen van de methodiek, als de werkgever dat wen selijk 

vindt. Een werkgever die de methodiek toepast zorgt voor 

Op een andere manier deze cyclische aanpak van werk-

werkdrukveroorzaker goed in beeld komen en dat deze 

worden aangepakt. Voor een weergave van een beleids-

onderdelen van de PDCA-cyclus voor werkdruk. De beoor-

soorten werkdruk voorkomt en wat de belangrijkste 

oorzaken zijn. 

De stap van het verdiepend onderzoek is noodzakelijk als 

ontbreekt vaak aandacht voor de vraag of medewerkers 

ook klachten ervaren door werkdruk. Daarnaast blijken 

niet dat deze trainingen niet goed zijn. Het is echter van 

belang om als eerste te kijken welke organisatorische 

maatregelen mogelijk zijn om hinderende taakeisen te 

verlagen en energiebronnen te vergroten. Hier ontbreekt 

-

regelen kunnen bijvoorbeeld zijn het herverdelen van 

werkzaamheden, het bieden van ondersteuning bij emo-

over werkdoelen en verantwoordelijkheden.

gebleken. Ook de nodige aanpassingen die daaruit voort 

weinig.

Figuur 3  Beleidscyclus voor werkdrukbeheersing

 



De hier genoemde knelpunten laten direct zien waar in 

arboprofessional. Hiervoor is uitgebreide kennis van het 

onderwerp werkdruk bij die arboprofesional van groot 

belang. 

Arboprofessionals kunnen inhoudelijke ondersteuning 

. 

Daarnaast is de eerdergenoemde Werkdruk Wegwijzer 

van TNO een zeer uitgebreid hulpmiddel. De kern van de 

voor dat bedrijf/die sector in kaart brengen, inclusief de 

-

voor de energiebronnen waarvan is aangetoond dat ze 

-

hieruit zorgen voor commitment. 

Wanneer de werkgever de PDCA-cyclus volgt voor werk-

Hiermee voorkomt hij gezondheidsproblemen die voort 

kunnen komen uit werkstress. Daarnaast bevordert het 

-

onele kant vanuit het JD-R-model wordt aangesproken. 

-

liteit van het product. 
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