Infofiche werkgever rond het inperken
van psychosociale risico’s
Werken aan welzijn op het werk is in eerste instantie een wettelijke verplichting. De wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn op het werk is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk en
verplicht organisaties om het thema hoog in het vaandel te dragen. Ze voorziet een wettelijke basis voor
initiatieven op het vlak van het welzijn op het werk inzake:
1.

Arbeidsveiligheid

2.

Gezondheid

3.

Psychosociale belasting

4.

Ergonomie

5.

Arbeidshygiëne

6.

Verfraaiing van de arbeidsplaats

7.

Leefmilieu

Het recentste Koninklijk Besluit van 10 april 2014 verfijnde deze wettelijke verplichtingen en breidde ze uit naar
psychosociale risico’s. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.respectophetwerk.be.
Psychosociale risico’s worden gedefinieerd als: “de waarschijnlijkheid dat één of meerdere
werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke
schade als gevolg vd blootstelling aan een arbeidssituatie die een gevaar inhoudt”. Deze risico’s
kunnen zich op verschillende domeinen (A’s) manifesteren. De wet onderscheidt vijf A’s:
•

A-organisatie -> hieronder valt het

•

A-inhoud

•

A-omstandigheden

•

A-voorwaarden

•

A-verhoudingen

Psychosociale risico’s op het werk omvatten professionele risico’s die schade kunnen toebrengen
aan de mentale of fysieke gezondheid van de werknemers en die ook een impact hebben op de
veiligheid op de werkvloer en het goed functioneren van de bedrijven. Stress, pesterijen, burn-out,
zelfmoord, alcohol- en drugsmisbruik zijn de meest gekende uitingen van psychosociale risico’s die
een belangrijke kost kunnen betekenen voor de werknemers, het bedrijf en de maatschappij in het
algemeen.
Uit een nationale Belgische enquête over arbeidsomstandigheden die in 2010 gerealiseerd werd bij
4000 werknemers in samenwerking met Europese Stichting tot verbetering van de levens- en
arbeidsomstandigheden van Dublin blijkt dat:

•
•
•

3 op de 10 werknemers (28%), in alle sectoren en alle beroepen, vaak of altijd stress
ondervinden op het werk. Deze cijfers zijn identiek voor mannen en vrouwen. Er is ook weinig
verschil tussen de leeftijdscategorieën.
In de loop van de laatste maand kreeg 13% te maken met verbaal geweld, 7% met
bedreigingen of vernederende gedragingen.
In de loop van de laatste 12 maanden werd 9% geconfronteerd met intimidatie of pesten op
het werk, 3% met fysiek geweld.
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Daarnaast biedt welzijn op het werk heel wat voordelen op vlak van het individu, de organisatie en de
maatschappij. Immers, stress zorgt ervoor dat mensen uitvallen op de werkplek en dat verzuim zorgt dan weer
voor talrijke gevolgen. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de (in)directe gevolgen van de talrijke
afwezigheden waardoor er ook geen motivatie is om hier verandering in te brengen.
De wet schrijft een organisatie voor om een globaal preventieplan op te maken en deze te vertalen in een
jaaractieplan. Er kan op verschillende niveaus aan preventie gewerkt worden:
•

PRIMAIR PREVENTIE beleid
= voorkomen van risico’s en problemen

•

CURATIEF beleid
o

SECUNDAIRE PREVENTIE (opvang en tussenkomst)
= aanpakken van problemen
= voorkomen van schade

o

TERTIAIRE PREVENTIE (opvolging en nazorg)
= beperken & opvangen van schade
= herstel

Om problemen te voorkomen is het in eerste instantie belangrijk als organisatie en als leidinggevende om te
werken aan welzijn op het werk. Zo kan je als bedrijf heel wat inspanningen leveren op de 5 A’s om problemen te
voorkomen. Ook een (leeftijdsbewust) personeelsbeleid vallen hier onder. We geven een aantal ideeën/een
checklist om na te gaan in welke mate er voldoende aandacht in je organisatie is voor preventie van
psychosociale risico’s.
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Duidelijke en snelle informatie: helder,
geen tegenstrijdigheden, zo
transparant mogelijk

Verschillende communicatiekanalen
gebruiken om informatie te
verspreiden bv. aan de hand van
arbeidsreglement, brochures en mails
(met gebruik van grote en kleine
letters) en bv. aan de hand van
ontmoetingen/infosessies/vormingen

Hou bij de arbeidsorganisatie rekening
met de autonomie en competentie van
medewerkers en zorg dat er sociale
steun ervaren wordt

Arbeidsorganisatie
Betrek medewerkers bij de
arbeidsorganisatie. Luister naar wat er
op de werkvloer leeft en welke
suggesties ter verbetering aangereikt
kunnen worden

Zorg voor een duidelijk algemeen
beleid van de organisatie en probeer
zoveel mogelijk de mensen te
betrekken bij het opstellen van de
missie, de waarden, de regels,...

Zorg voor duidelijke
functieomschrijvingen zodanig dat
iedereen weet wat hij moet doen

.
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Denk ook eens aan een beleid rond
welzijn, verzuim, alcohol, personeel,
competentie, carrièreverloop,...

Geef de mogelijkheid aan
de medewerker om
kritische punten in verband
met de arbeidsinhoud aan
te geven aan de
leidinggevende/organisatie

Waak ervover dat de
inhoud helder
geformuleerd is en dat de
verwachtingen
overeenkomen met hoe
deze geëxpliciteerd werden

Geef via de visie, waarden
en missie aan op welke
componenten van het werk
de nadruk dient te liggen
(bv. klantvriednelijkheid,
kwaliteit, snelheid,
productiviteit,...)

Bekijk de
herstelmogelijkheden
tijdens het werk met de
medewerker (bv. een
praatje met een collega
kunnen slaan, een
koffiemoment, een kleine
wandeling,...)

Voorzie zoveel mogelijk
manieren om het werk zelf
te regelen/organiseren
(autonomie)

Waak ervoor dat
medewerkers zicht hebben
op het resultaat van hun
werk

Zorg ervoor dat
werknemers
verantwoordelijkheid
krijgen over een bepaald
proces of element (hoe
klein ook)

Arbeidsinhoud

Zorg ervoor dat er sociale
steun is en dat
kennisuitwisseling
aangemoedigd wordt

Zorg voor zoveel mogeiljk
variatie in het werk,
eventueel door middel van
rotatie/wisselleren

Voorzie zvoeel mogelijk
opleiding/opfrissingscursus
sen/intervisies voor
medewerkers zodanig dat
medewerkers steeds
uitdaging vinden en kunnen
(blijven) omgaan met
veranderingen in de job
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Bied de mogelijkheid tot
peter/meterschap of
mentorship zodanig dat
oudere of meer ervaren
werknemers hun
kwaliteiten en ervaringen
kunnen inzetten

Probeer een zo goed
mogelijke match te vinden
tussen de mogelijkheden
van de werknemer en de
uitdagingen van de job
(zowel in de selectie van de
medewerkers vooraf als in
de coaching van de
medewerker in de job) en
bespreek dit steeds mde
werknemers in kwestie

Zorg ervoor dat het
veiligheidsbeleid conform
de meest recente wetgeving
is
Zorg voor handboeken met
informatie rond gevaarlijke
stoffen, materialen,
wertuigen,...

Voorzie een werkplek die
voldoende hygiënisch is.

Verfraai de werkplek en
betrek de medewerkers
hierin, bv. door het
ophangen van schilderijen,
persoonlijke spullen, het
plaatsen van bloemen,...

Waak erover dat alle
medewerkers een goede
veiligheidsuitrusting hebben

Beloon medewerkers die
ideeën aandragen om
veiliger en aangenamer te
werken

Voorzie kwaliteitsvolle
opleidingen rond hoe het
werk moet uitgevoerd
worden in veilige
omstandigheden en herhaal
deze geregeld

Arbeidsomstandigheden

Moedig via sensibilisatie
(sessies/
brochures/affiches/campag
nes/pictogrammen)
werknemers zoveel mogelijk
aan het correct materiaal en
de veiligheidsuitrusting te
gebruiken

Organiseer geregeld (bv.
jaarlijks) manieren (bv. door
focusgroepen of
werkgroepen) met
betrekking tot veiligheid om
de participatie van de
medewerkers te bevorderen

Hang brandblussers en
EHBO-kisten uit op zichtbare
plaatsen

Zorg voor ergonomisch
materiaal (bureaustoelen,
computers, werktuigen,...)
dat de werkbaarheid
vergroot

Of beter : aangeven dat het rond veiligheid, ergonomie, hygiëne en gezelligheid draait ?
Inspecteer de werkvloer
regelmatig om na te gaan
waar mogelijke
veiligheidsrisico's aanwezig
kunnen zijn
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Zorg voor een duidelijk
en eenvormig
loonbeleid

Zorg voor een eerlijke
en goede regeling van
vakantieperiode en sta
open voor eventueel
tijdskrediet (indien
mogelijk)

Bied, indien mogelijk,
flexibele werkroosters
aan en eventueel
bepaalde diensten (zoals
kinderopvang,
strijkdiensten, ...) om
een betere work-life
balance te bekomen

Zorg dat de kwaliteit en
producutiviteit in
verhouding staan met
de loonsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Stel indien gewenst een
persoonlijk
ontwikkelingsplan op
voor medewerkers
zodat ze een goed zicht
hebben waar ez heen
gaan in hun
professionele leven
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Vergelijk de
loonsvoorwaarden met
deze binnen de sector
en probeer op hetzelfde
niveau van verloning te
zitten als de
concurrenten, of
misschien juist iets beter

Ontwikkel een
opleidings- en
loopbaanbeleid

Moedig sociale contacten en
sociale steun zoveel mogelijk
aan.

Zorg voor een beleid rond
pesten en ander ongewenst
gedrag en communiceer
hierover

Informeer de medewerkers
zoveel mogelijk over
nieuwigheden (bv. nieuwe
collega, afwezigheid van een
collegan, pensionering,
geboorten, huwelijken,...).

Stel samen met de
medewerkers een
gedragscode/een
waardenvisie op

Arbeidsverhoudingen

Communiceer over de
coördinaten van de
preventieadviseur
psychosociale aspecten en de
eventuele
vertrouwenspersonen van de
organisatie

Speel kort op de bal bij
moeiljkheden of conflicten
(bv. door feedback te geven,
te bemiddelen, te
confronteren,...)

Bied mogelijkheden aan
medewerkers om de sociale
sfeer te bevordeen (bv. door
peter/meterschap,
teammomenten,
bedrijfsactiviteiten,
gezinsuitstappen,...)
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Zoek naar verschillende
manieren om problemen
tussen collega's of met
leidinggevenden op te sporen
(bv. een risicoanalyse, een
functioneringsgesprek, een
teamgesprek, meldingen bij
vertrouwenspersonen en
psychosociale
preventieadviseurs, ...)

Selecteer leidinggevende ook
op basis van relationele en
sociale vaardigheden

Interessante websites om te werken aan een geïntegreerd welzijnsbeleid vind je hier:
-

http://www.talentontwikkelaar.be: Op deze website vind je meer informatie over de opmaak van een
beleid omtrent werving, competenties, diversiteit, organisatievernieuwing, werkbaar werk, …

-

www.respectophetwerk.be: Hier vind je meer informatie vanuit de Federale overheid over wat je kan
doen om psychosociale risico’s op het werk te verminderen.

-

http://www.agentschapondernemen.be/: Hier vind je meer informatie over de subsidies die
je zou kunnen verkrijgen, o.a. voor het opstellen van een diversteitsbeleid.

-

Als organisatie kan je ondersteuning krijgen voor bepaalde diensten. Hieronder vind je een oplijsting van
de diensten die aangeboden worden per provincie :
o Officiële website RESOC-regio's West-Vlaanderen
o Officiële website RESOC-regio's Vlaams-Brabant
o Officiële website RESOC Limburg
o Officiële website RESOC Mechelen
o Officiële website RESOC Kempen
o Officiële website RESOC Antwerpen
o Officiële website RESOC Gent
o Officiële website RESOC Zuid-Oost-Vlaanderen
o Officiële website RESOC Meetjesland Leie en Schelde
o Officiële website RESOC Waas & Dender

logo

