
Cijfers liegen  niet.  

Alleen al in de eerste 6 maanden van dit jaar kostte het verzuim door stress  voor werkgevers  bijna 

een miljard euro.  

Ruim veertig procent van de werkende Nederlanders ervaart meer werkstress dan een jaar eerder. Hiermee 

stijgt de trend van een oplopende werkdruk al een aantal jaren op rij. Zo blijkt uit het RED Rapport van Tempo-

Team.  ArboNed becijferde de kosten van werkstress op ruim 800 miljoen. En dat is alleen in de eerste helft van 

dit jaar.  De toenemende werkstress wordt volgens diverse onderzoeken veroorzaakt door de overvloed aan 

digitale informatiestromen, onzekere toekomstverwachtingen en de hoge eis aan flexibiliteit, waarbij het 

steeds moeilijker wordt om een goede balans tussen werk en privé te vinden. Of, zoals FNV vice-voorzitter  

Kuin het eenvoudiger zegt: "Er zijn gewoon te weinig mensen voor teveel werk  

Werkstress  is een " Sluipmoordenaar “ . Het is belangrijk dat organisaties  en bedrijven hier serieus naar kijken, 

anders  gaan er steeds meer mensen vastlopen in hun baan en kunnen  ze gaan uitvallen.  Uit angst om zonder 

werk te komen te zitten- in deze tijd met hoge werkeloosheid -  gaan werknemers maar door, met alle 

gevolgen van dien. Uitvallen met stressverschijnselen wat vaak langdurige( verzuim)  gevolgen kan hebben.  

 Een volhardende en negatieve stress kan bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid en kan leiden tot 

depressies, angsten en andere mentale gezondheidsproblemen. Een balans tussen werk en gezin is één van de 

belangrijkste factoren om werkstress te helpen opvangen.  

Samen met werkgevers en werknemers willen wij werkstress bespreekbaar maken en aanpakken. Wat kan het 

bedrijf  of organisatie zelf doen om werkstress te voorkomen en hoe? Door te tevredenheidsonderzoek en / of 

preventieve voorlichting, trainingen van leidinggevenden en werknemers(teams).   

 

Wat zijn ge grootste  risicogroepen voor werkstress, overspannenheid en burn-out? 

In totaal zijn degenen die het meeste risico lopen in te delen in acht groepen. 

1 De zogenaamde ‘gedwongen perfectionisten”  

2 De mensen die moeite hebben met veranderingen 

3 Degenen die hard werken en thuis veel spanningen hebben en/of een persoonlijk verlies moesten     

verwerken.  

4 Mensen die plots geconfronteerd worden met onveiligheid, morele chantage, financiële problemen, 

bedreigingen, een ontrouwe partner of stalken. 

5 Mensen die een hoge verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor anderen en geen nee kunnen zeggen 

6 Met passie gedreven mensen, die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft.  

7 Vrouwen in een dubbelfunctie. Vaak hebben zij het gevoel dat ze zich in hun werk extra moeten bewijzen.                                                                                  

8 Hoe meer verantwoordelijkheid, hoe hoger de kans op een ‘burn-out.’ 

Er is meer kans op  ‘burn-out’ in de leeftijdsgroepen 15-24 en 25-34 dan in andere leeftijdsgroepen. Dit blijkt 

uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vaak wordt een burn-out van twintigers afgedaan als 

aanstellerij, maar dat is niet terecht volgens het CBS. ‘Twintigers kennen hun eigen grenzen nog niet en missen 

de moed om 'nee’ te zeggen tegen hun baas.  
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