
Preventie van psychosociale risico’s  
bij lokale besturen  

rapport

Bert Decoster



Colofon

Samenstelling Bert Decoster, Diverscity  
Vorm Ties Bekaert, communicatiedienst VVSG
Foto cover Stefan Dewickere 
Verantwoordelijke uitgever Mark Suykens,  
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw,  
Paviljoenstraat 9 - 1030 Brussel,  

www.vvsg.be 

Mei 2016



 Preventie van psychosociale risico’s bij lokale besturen  3

Inleiding   4
Leeswijzer  5
 
De theorie  6

1. Het WEB-model 6

2. Stress, overspanning en burn-out 7

3. Preventiepistes 8

4. Rollen   9

 
De praktijk  12

1. Primaire preventie 12

a. Huidig beleid, draagvlak, kennis en sensibilisering 12
b. Omgang met werkstressoren en energiebronnen 14

De risico’s / werkstressoren  14
a. Werkdruk 14
b. Gebrek aan regelruimte  16
c. Emotionele taakeisen 17
d. Taakonderbrekingen 17

De buffers/energiebronnen 18
a. Vaardigheidsbenutting 18
b.  Coaching en opleiding 20
c. Sociale steun 21
d.  Lichamelijke gezondheid  21
e.  Rolduidelijkheid 22

2. Secundaire preventie 23

a. Leiding geven(den) 23
b. Een (positief) aanwezigheidsbeleid  25

3. Tertiaire preventie 26

 
Conclusie en aanbevelingen 27

Aan de slag 27

Fase 0: Meet de temperatuur op 27
Spoor 1: fit en gezond 28
Spoor 2: ziek tot quasi-terminaal 30

Tot slot, enkele tips! 32

Inhoud



Inleiding

Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Een voldragen welzijns-
beleid zet in op de kracht van de medewerkers door energiebronnen te verankeren en 
energievreters in te dijken. Zulke benadering vergt een specifieke aanpak ten aanzien 
van het personeel en brengt een verruiming van bepaalde (zo niet álle) takenpakketten 
met zich mee. Voor medewerkers van de personeelsdienst betekent dit een omslag van 
personeelsbeheer, dat vertrekt vanuit controle, naar personeels- en HR-management, waar 
vertrouwen voorop staat. Tegelijk veranderen ook de rol en het profiel van de leidingge-
venden: waar traditioneel de klemtoon lag op supervisie, worden ze tegenwoordig steeds 
vaker gecast in hun rol als (team)coach. Sinds kort, ten slotte, behoort het psychosociaal 
welzijn ook uitdrukkelijk tot het takenpakket van de interne preventieadviseur(s). Di-
verscity wil lokale besturen helpen om deze rollen waar te maken.

De mate waarin een bestuur kan of wil inzetten op het welzijn van haar medewerkers is 
afhankelijk van de context: door een gebrek aan personeel en middelen reikt bij kleine(re) 
organisaties het personeelsbeleid soms niet verder dan personeelsadministratie. Wanneer 
dat het geval is bij grote(re) besturen, kan de oorzaak liggen een in gebrek aan kennis of 
visie op het niveau van het management of beleid.

Ons opzet is in de eerste plaats besturen warm te maken voor het voeren van een integraal 
welzijnsbeleid. Welzijn is immers een zaak van elke medewerker: zonder draagvlak op 
managementniveau heeft het geen zin om pakweg een sessie rond veerkracht te organise-
ren. Iedereen moet mee zijn. Aan de hand van dit rapport willen we u de kans geven zich 
te positioneren ten opzichte van het ‘doorsnee’ bestuur en kennis te maken met enkele 
concepten en praktijken die kunnen helpen om het welzijn van de medewerker de plaats 
te geven die het verdient: in het hart van de organisatie.

Omwille van hun zicht op zowel het beleid als op het feitelijk welzijn van de medewer-
kers, hebben we ons voor deze bevraging tot personeelsverantwoordelijken gericht. De 
resultaten zijn er echter voor iedereen. 
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Leeswijzer

Een adequaat welzijnsbeleid richt zich op een goed beheer van de aanwezige werkstres-
soren in combinatie met een optimale inzet van energiebronnen. Beleidsmatig kan het 
bestuur werkstressoren indijken en energiebronnen bevorderen door in te zetten op drie 
pistes, namelijk primaire (risico’s voorkomen), secundaire (schade voorkomen) en tertiaire 
(schade beperken) preventie.

Als inleiding maken we u eerst vertrouwd met het WEB-model, dat de invloed van 
werkstressoren en -buffers op het psychosociale welzijn duidt. We plaatsen vanuit die 
context ook begrippen als stress, overspanning en burn-out. Vervolgens bespreken we 
de manier waarop besturen (kunnen) inzetten op het vlak van primaire, secundaire en 
tertiaire preventie.

Idealiter grijpt de organisatie in voor er zich problemen stellen. Het grootste deel van dit 
rapport wordt daarom ook besteed aan het luik primaire preventie. Eerst wordt een stand 
van zaken opgemaakt met betrekking tot het huidige beleid, het aanwezige draagvlak en 
de kennis over de eigen werkstressoren. Aan de hand van het WEB-model zoomen we 
vervolgens in op de manier waarop besturen omgaan met eventuele risico’s (werkdruk, 
regelruimte, emotionele taakeisen en werkonderbrekingen) en inspelen op mogelijke buf-
fers (vaardigheidsbenutting, coaching en opleiding, sociale steun, lichamelijke gezondheid 
& rolduidelijkheid).

Vervolgens richten we de focus op beleid dat zich situeert binnen secundaire preventie. 
Omwille van hun scharnierfunctie in de organisatie staan we daarbij uitgebreid stil bij 
de leidinggevenden, zowel wat betreft het (h)erkennen van signalen als de manier waarop 
de organisatie hen daarin ondersteunt.

Het luik tertiaire preventie is het meest beknopt. Hier komen acties in het vizier die ge-
richt zijn op het succesvol re-integreren van medewerkers na een lange(re) afwezigheid.
Afronden doen we met tips en aanbevelingen.
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1. Het WEB-model
Een adequaat welzijnsbeleid richt zich op een goed beheer van de aanwezige werkstres-
soren in combinatie met een optimale inzet van energiebronnen. 

Werkstressoren hebben te maken met de te leveren inspanningen. Zij kunnen mentaal, 
fysiek of emotioneel van aard zijn, zoals bijvoorbeeld te veel informatie in te weinig tijd 
moeten verwerken (mentaal), zware lasten tillen (fysiek), of met veeleisende klanten werken 
(emotioneel). Andere voorbeelden van stressbronnen zijn: hoge werkdruk, onderbenut-
ting van vaardigheden, taakonderbrekingen, moeilijk werk, conflicten met anderen en 
een verstoorde werk-privébalans. De manier waarop men deze werkstressoren ervaart, 
verschilt van persoon tot persoon. 

Het WEB-model van Bakker et al. (2001) 

regelruimte

sociale steun

werkdruk

afwisseling

emotionele taakeis-
en

vaardigheidsbenutting
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werkstressoren UITPUTTING

BURNOUT
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Enzovoort

CYNISMEenergiebronnen
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Energiebronnen bevinden zich op het niveau van de organisatie (ontwikkel- en loopbaan-
mogelijkheden), het team (steun van collega’s en leidinggevende), de organisatie van het 
werk (deelname in de besluitvorming en een duidelijke werkrol) en de taakuitvoering 
(autonomie en feedback).

2. Stress, overspanning en burn-out
Burn-out is het laatste stadium in een continuüm, zoals hieronder wordt uitgebeeld. Stress 
ontstaat wanneer er een onevenwicht ontstaat tussen de draagkracht en draaglast. Dat 
gebeurt wanneer de energiebronnen opdrogen en/of werkstressoren toenemen. Wan-
neer dat tijdelijk voorkomt, hoeft dat niet als problematisch te worden beschouwd (op 
voorwaarde dat het evenwicht zich daarna weer herstelt). Wanneer deze situatie langer 
dan drie maanden aanhoudt spreekt men van overspanning. Op dat ogenblik kunnen de 
stress-klachten nog expliciet gekoppeld worden aan de uitlokkende werkstressoren. Na 
meer dan een jaar van aanhoudend overwicht van draaglast op draagkracht, kan burn-out 
optreden. In die fase is het voor de werknemer niet meer duidelijk welke werkstressor(en) 
klachten veroorzaken. Men spreekt van burn-out als drie symptomen gelijktijdig optre-
den: er is ten eerste sprake van een psychisch afhaken, wat zich vaak uit in uitgesproken 
cynisme. Daarnaast treedt extreme vermoeidheid op: de batterijen zijn letterlijk leeg. Ten 
slotte ervaart men verminderde bekwaamheid. De persoon in kwestie heeft het gevoel 
zijn/haar taken niet naar behoren te kunnen uitvoeren (en maakt ook daadwerkelijk meer 
fouten). Wanneer iemand in dit stadium belandt, moet je als werkgever rekenen op een 
gemiddelde downtime van drie maanden.

Fase 1 

STRESS+
 

• draaglast > draagkracht

 

 

• draaglast < draagkracht

Fase 2 

OVERSPANNING
Min 3 maand 
Stressoren duidelijk

 

• prikkelbaar

• psychosomatische klachten

• angst 

Fase 3 

BURNOUT
Min 1 jaar 
Geen duidelijke link met stress-
oren meer

• psychisch afhaken/   
   depersonalisatie

• extreme vermoeidheid

• (gevoel van) falen

• Complicatie: depressie
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3 Preventiepistes
Beleidsmatig kan het bestuur werkstressoren indijken en energiebronnen bevorderen door 
in te zetten op drie pistes, namelijk primaire (risico’s voorkomen), secundaire (schade 
voorkomen) en tertiaire (schade beperken) preventie. Het spreekt voor zich dat sommige 
HRM-praktijken, bijvoorbeeld een aanwezigheidsbeleid of competentie- en talentma-
nagement, op verschillende niveaus tegelijk inwerken. 

 
Idealiter ligt de focus van het beleid bij de primaire preventie, door het creëren van 
draagvlak voor gericht beleid aan de hand van sensibilisatie en onderzoek en door het 
versterken van de (toegang tot) energiebronnen. Dit is bovendien met voorsprong het 
meest rendabele pad: niet alleen worden de kosten die een medewerker met burn-out met 
zich meebrengt (vb. vervanging, verminderd rendement,…) vermeden, bovendien blijkt 
uit onderzoek dat organisaties die inzetten op draagkracht betere resultaten halen, zowel 
kwalitatief als financieel. Uiteraard mag de organisatie niet blind zijn voor de problemen 
die bestaan. Vandaar dat ook de secundaire en tertiaire pistes met de nodige zorg dienen 
te worden verkend.

 

Primaire preventie

1. Beleid opstellen
2. Sensibiliseren
3. Ingrijpen op balans – 

bespreekbaar maken van bal-
ans

3. Exploratie/detectie/bespreek-
baar maken van signalen

4. Inzicht en acceptatie d.m.v. 
psycho-edcuatie

5. Handvatten aanreiken

7. Ziekteverlof bespreekbaar mak-
en

8. Contact houden
9. Motiverend verwijzen
10. Opvolgen en begeleiden van 

reïntegratie

Medewerker/Collegiale steun: zelfzorg, teamzorg
HRM/Preventie-adviseur

 Directie en kaderleden

  Leidinggevende

  Bedrijfsarts

  Extern

  Vertrouwenspersoon

PREVENTIEBELEID/VAARDIGHEDEN

Secundaire preventie Tertiaire preventie
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4. Rollen* 
Gewapend met dit inzicht in het werk(stress)belevingsproces, bestaat de uitdaging eruit 
om op de verschillende niveaus binnen een organisatie de verantwoordelijkheid op te 
nemen. Op deze wijze kunnen besturen uitgroeien tot veerkrachtige organisaties met 
veerkrachtige teams en leidinggevenden, en dito medewerkers. Vooraleer de temperatuur 
op te meten bij de lokale besturen, staan we daarom nog stil bij de respectievelijke rol-
len van het management(team), de personeelsdienst, de leidinggevenden en de collega’s. 

Management (team)
In eerste instantie is het belangrijk dat het management (en bij voorkeur ook de mandataris-
sen) zich bewust is van het werk(stress)-belevingsproces en dat het een draagvlak creëert 
om een onderbouwd stressmanagement in het beleidsplan op te nemen. Hiervoor is een 
bewustmaking van de verschillende factoren die werkstress, burn-out en bevlogenheid 
beïnvloeden, met hun impact op menselijk en economisch vlak, essentieel.

Het is vooral de rol van het management om zo veel mogelijk de voorwaarden te creëren 
opdat elke medewerker op elk niveau in de organisatie zijn werk zo goed mogelijk kan 
verrichten en zo veel mogelijk vrij is van onnodige verlammende werkstressfactoren.

Zoals hierboven besproken, is het van essentieel belang de determinanten van de werkeisen 
zo veel mogelijk te beheersen en de werkhulpbronnen zo veel mogelijk te stimuleren: zijn 
de werkeisen realistisch, zijn de taken duidelijk omschreven, worden de nodige hulpmid-
delen in functie van de jobeisen voorzien, wordt er voldoende praktische en emotionele 
sociale steun geboden, hebben medewerkers voldoende regelruimte en inspraak om aan 
de jobeisen te kunnen voldoen, wordt er op talenten en competenties gecoacht,… Deze 
aanpak werkt veerkrachtverhogend ten aanzien van je menselijk kapitaal.

Uiteraard is het management ook zeer gebaat met het efficiënt gebruik door de mede-
werkers van hun brein. Hierrond de nodige bewustmaking en inzichten bijbrengen, is 
veerkrachtverhogend voor hun persoonlijk functioneren. Daarnaast is het van cruciaal 
belang om voor goed leiderschap te kiezen. De stijl van leidinggeven is zeer bepalend. 
De veerkracht in teams en mensen wordt sterk door de managementstijl en de stijl van 
leidinggeven bepaald.

De personeels-/HRM-dienst
Kies in je organisatiebestuur voor een HR-aanspreekpunt rond stressmanagement en 
psychosociale problemen binnen de werkcontext, dat ook effectief kan faciliteren in teams 
en kan instaan voor burn-outopvang. Veerkrachtige organisaties kunnen uiteraard ook 
medewerkers en teams hebben die balancerende zijn en ondersteuning nodig hebben.

Tot slot is ook de link tussen stressbeheersing en loopbaanbegeleiding onmisbaar. Wil 
je mensen duurzaam en gezond aan de slag houden, dien je ook te voorzien in een loop-
baanbegeleiding binnen je bestuur. 

* Met uitdrukkelijke dank aan 
Sonja Reckers, die voor deze 
aanbevelingen de woorden 
mooier en eloquenter voor-
zag dan ik zelf had kunnen 
doen. Delen van deze tekst 
komen letter voor letter uit 
haar bijdrage aan Praktijk-
boek kwaliteitszorg in zorg-
voorzieningen, dat verscheen 
bij Politeia. Het volledige stuk 
kan u terugvinden op 
www.politeia.be.
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Leidinggevenden
Leidinggevenden dienen zich bewust te zijn van de energiehuishouding. Iedere leiding-
gevende dient via een sensibiliseringssessie rond werk(stress)beheersing zowel op de 
hoogte te zijn van het proces als van signalen die op verhoogde werkstress wijzen. Hij of 
zij dient bewust te weten hoe de werkeisen op een gezond niveau te houden, hoe buffers 
(inclusief de stijl van leidinggeven) te stimuleren en bewaken en hoe de teamleden te sti-
muleren om ook hun aandeel op te nemen door zich bewust te zijn van hun persoonlijke 
energiebronnen en deze ook te benutten. Op deze wijze kan een leidinggevende werken 
aan een veerkrachtig team en veerkrachtige medewerkers. Verder dient de leidinggevende 
op de hoogte te zijn hoe adequaat te reageren bij stresssignalen en hoe om te gaan met een 
medewerker die balanceert op de koord van uitval. De arbeidsgeneesheer kan weliswaar 
stresssignalen en burn-out detecteren, maar mensen die dichter bij de medewerkers 
staan, namelijk leidinggevenden, moeten mee zijn. Leidinggevenden moeten ook kunnen 
detecteren en gericht doorverwijzen naar de arbeidsgeneesheer.

Belangrijk is dat leidinggevenden kennis hebben van het aanspreekpunt rond stressma-
nagement en psychosociale problemen en medewerkers er gericht naar kunnen doorver-
wijzen. Als leidinggevende dien je ook te weten hoe om te gaan met een medewerker die 
uitvalt omwille van stressklachten en/of burn-out, zowel tijdens de ziekteperiode als bij 
re-integratie op de werkplek, zowel ten aanzien van het individu als ten aanzien van het 
team. Ook hier weet hij of zij zich te laten bijstaan door een HR-aanspreekpunt.

Voor dit alles zijn twee voorwaarden essentieel: de leidinggevenden moeten aan goede 
zelfzorg doen alvorens ze ook goed voor hun teamleden kunnen zorgen. Met andere 
woorden: leidinggevenden dienen gezond om te gaan met copingvaardigheden en dienen 
hun brein efficiënt te gebruiken. Kennis en inzichten hierrond bijbrengen, specifiek voor 
de homogene doelgroep van leidinggevenden, is een basisvoorwaarde.

Intervisie voor leidinggevenden is vervolgens een bijkomende voorwaarde om bovenstaand 
stressmanagement te onderhouden en te kunnen blijven werken aan veerkrachtige teams.
Als leidinggevende heb je er ook alle baat bij om sensitief te zijn en blijven voor werkstress 
en burn-out. Wees bovenal alert voor je bevlogen en intrinsiek gemotiveerde medewer-
kers: zij zijn het gevoeligst voor een burn-out. Geef aandacht aan hun signalen. Zij zijn 
de kanariepietjes van je team. 
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Medewerkers
Nadat leidinggevenden op de hoogte zijn, dienen medewerkers gesensibiliseerd te worden 
rond werk(stress)beleving. Inzichten in de factoren van werkstress, burn-out (én bevlo-
genheid) zijn essentieel. Bewustmaking dat stressmanagement een gedeelde verantwoor-
delijkheid is, is dat evenzeer. Medewerkers dienen vooral inzicht te krijgen in het belang 
van hun aandeel wat betreft het benutten van de werkhulpbronnen en het belang van 
hun persoonlijke hulpbronnen, het gebruik van hun brein. Medewerkers die zich beter 
willen bekwamen in gezonde copingvaardigheden, dienen de kans te krijgen zich hierin 
te verdiepen via een of meerdere sessies die het bestuur aanbiedt. Het versterkt hun vaar-
digheden (job resources) en vergroot hun persoonlijke bekwaamheid (extra persoonlijke 
energiebron). Het maakt dat medewerkers veerkrachtiger in hun werk kunnen staan en 
de gegeven werkeisen efficiënter kunnen hanteren. 

Ze dienen ook op de hoogte te zijn van het aanspreekpunt binnen het bestuur in geval 
van stressklachten of burn-outrisico en ze dienen te weten dat er coaching mogelijk is 
indien ze balancerende zijn. 

Om het bufferende aspect van de leefstijl onder de knie te krijgen, voorziet de werkgever 
best een aanbod – intern of extern – op het vlak van beweging, gezonde voeding, rookstop, 
alcoholbeperking en het stoppen van middelengebruik.
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1. Primaire preventie

a. Huidig beleid, draagvlak, kennis en sensibilisering
De juiste mix van preventieve maatregelen veronderstelt minstens twee voorwaarden: de or-
ganisatie is zich bewust van haar mogelijke werkstressoren en energiebronnen, én het beleid 
wordt gedragen door het bestuur.

Eerst peilden we naar de mate waarin het aandacht voor psychosociale risicos reeds in het 
huidige beleid vervat zit.

Ondanks een vastgestelde behoefte hieraan van om en bij de negentig procent, blijkt dat bij 
nauwelijks 6 op 10 besturen ook effectief het geval te zijn.

4. Mijn organisatie heeft een beleid rond psychosociale risico’s,  
met duidelijke procedures en verantwoordelijkheden.

Daarnaast werd ook expliciet gepeild naar het politieke draagvlak bij het bestuur.

1. Het psychosociaal welzijn van de medewerkers van het bestuur  
staat (hoog) op de politieke agenda.

Hoewel over het algemeen haast 60 procent van de besturen zich akkoord verklaart met deze 
stelling, verschijnt een heel ander beeld wanneer we het resultaat bekijken per type organisatie. 
De politiezones doen het nu het best, gevolgd door de OCMW’s. De steden en gemeenten 
scoren echter een onvoldoende.

7% - 1 Helemaal niet akkoord6,78

35,7

49,6

36% - 2 Niet akkoord

50% - 3 Akkoord

8% - 4 Helemaal akkoord

6% - 1 Helemaal niet akkoord6,26

36,4

51,7

36% - 2 Niet akkoord

52% - 3 Akkoord

6% - 4 Helemaal akkoord

De praktijk
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4% - 1 Helemaal niet akkoord3,577,14

25

64,29

25% - 2 Niet akkoord

64% - 3 Akkoord

7% - 4 Helemaal akkoord

4% - 1 Helemaal niet akkoord3,577,14

25

64,29

25% - 2 Niet akkoord

64% - 3 Akkoord

7% - 4 Helemaal akkoord

Politiezone

2% - 1 Helemaal niet akkoord
14,55

34,55

49,09

34% - 2 Niet akkoord

49% - 3 Akkoord

15% - 4 Helemaal akkoord

2% - 1 Helemaal niet akkoord
14,55

34,55

49,09

34% - 2 Niet akkoord

49% - 3 Akkoord

15% - 4 Helemaal akkoord

OCMW

11% - 1 Helemaal niet akkoord11,11

44,44

43,21

44% - 2 Niet akkoord

43% - 3 Akkoord

1% - 4 Helemaal akkoord

11% - 1 Helemaal niet akkoord11,11

44,44

43,21

44% - 2 Niet akkoord

43% - 3 Akkoord

1% - 4 Helemaal akkoord

Steden en gemeenten



Het belang dat het administratieve management van het bestuur hecht aan het mentale welzijn 
van de medewerkers kan afgeleid worden uit het meerjarenplan: 

3. Het meerjarenplan bevat strategische doelstellingen ter bevordering van  
het psychosociaal welzijn van de medewerkers van het bestuur.

Ook hier doet zich hetzelfde voor: steden en gemeenten gaan opvallend minder vaak akkoord 
met deze stelling ten opzichte van OCMW-verenigingen en politiezones. 

9% - 1 Helemaal niet akkoord8,66

41,4

44

41% - 2 Niet akkoord

44% - 3 Akkoord

6% - 4 Helemaal akkoord

De volgende logische stap is uiteraard het vaststellen van de risico’s en buffers. Om daar zicht 
op te krijgen bestaan verschillende methodes, gaande van informele gesprekken tot heuse 
werknemersbevragingen, al dan niet begeleid door een externe consultant of preventiedienst. 
De FOD WASO ontwikkelde een tool – Knipperlichten psychosociale risico’s* – om deze af-
tastende fase, voorafgaand aan de eigenlijke risicoanalyse, te faciliteren. 

De risicoanalyse zelf kan in theorie dan gerichter worden uitgevoerd, wat moet resulteren in 
een adequaat en gedragen beleid.

Dé manier bij uitstek om bewustwording en draagvlak te creëren, zowel bij management als 
bij de ‘gewone’ medewerker is sensibilisatie. Toch komt nauwelijks een kwart van de bestu-
ren tot sensibilisatie over psychosociale risico’s. Het populairst zijn infomomenten over het 
(h)erkennen van signalen van burn-out, vaak in samenwerking met de externe dienst voor 
preventie en bescherming op het werk en in het kader van de risicoanalyse.

8. Mijn organisatie organiseert sensibiliserende acties (vb. infosessies) rond   
psychosociale risico’s (vb. burn-out)

75% - Nee

25,4

74

25% - Ja

 Preventie van psychosociale risico’s bij lokale besturen • DE PRAKTIJK  13

7% - 1 Helemaal niet akkoord7,1410,71

28,57

53,57

29% - 2 Niet akkoord

54% - 3 Akkoord

11% - 4 Helemaal akkoord

7% - 1 Helemaal niet akkoord7,1410,71
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Gevraagd naar de redenen voor het ontbreken van zulke acties worden een gebrek aan tijd 
en middelen het vaakst naar voren geschoven. Volgens verschillende respondenten wordt het 
thema door het bestuur stiefmoederlijk behandeld.

“Geen budget, geen politieke aandacht voor”

“Staat niet hoog genoeg op de agenda – wordt niet au serieux genomen”

“Geen budget voorhanden, noch interesse…”

“Het ontbreekt aan een strategie daaromtrent. Alhoewel onze organisatie meer dan 
geregeld met een dergelijke problematiek geconfronteerd wordt, werden er nog geen 
stappen ondernomen om tot een globale aanpak te komen[…]”

Daarnaast overheerst bij sommige organisaties de pragmatische aanpak:

“Hier is nog geen vraag naar geweest. Mocht hier een vraag naar zijn, zou dit wel 
georganiseerd worden.”

“Door het personeel worden weinig vragen gesteld omtrent de behoefte aan dergelijk 
infosessies.”

“Omdat dit nauwelijks voorkomt. Of er is zeker geen weet van.”

 
 

b. Omgang met werkstressoren en energiebronnen
Hoewel blijkt dat verre van alle besturen een gericht beleid voeren ter bevordering van het 
psychosociaal welzijn, zitten bij vele van hen onbewust al goede initiatieven in de werking 
vervat. Geïnspireerd door het WEB-model lichten we de risico’s en buffers toe, met voorbeel-
den en tips uit het lokale bestuur. 

De risico’s / werkstressoren 
Werkstressoren of risico’s hebben te maken met de te leveren inspanningen. Zij kunnen men-
taal, fysiek of emotioneel van aard zijn, zoals bijvoorbeeld te veel informatie in te weinig tijd 
moeten verwerken (mentaal), zware lasten tillen (fysiek), of met veeleisende klanten werken 
(emotioneel). Andere voorbeelden van stressbronnen zijn: hoge werkdruk, onderbenutting 
van vaardigheden, taakonderbrekingen, moeilijk werk, conflicten met anderen en een ver-
stoorde werk-privébalans. De manier waarop men deze werkstressoren ervaart, verschilt 
van persoon tot persoon. 

Uit onderzoek van professor Hans De Witte blijkt dat spanningen op het werk hoofdzakelijk 
veroorzaakt worden door de arbeidsomstandigheden, met werkdruk als belangrijkste ver-
klarende variabele. Voor werkdruk geldt bij uitstek het aforisme niet iedereen heeft evenveel 
werk en niet iedereen kan (altijd) evenveel werk aan. Werkdruk heeft dus een uitgesproken 
objectieve en subjectieve component

Daarom bied je als organisatie best een mix van strategieën aan om hiermee om te gaan. 
Zoals eerder werd toegelicht, komt het erop aan de energiebronnen optimaal aan te bie-
den en werkstressoren zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Wanneer het hieronder 
gaat om het verminderen van de werkdruk, wordt dus de objectieve werkdruk bedoeld.  

a. Werkdruk
Het eerste risico dat onder de loep genomen werd, was werkdruk. Liefst 93 % van de ruim 
250 respondenten geeft aan dat de werkdruk de voorbije vijf jaar alleen maar is toegenomen. 
Toch nemen niet alle besturen maatregelen om medewerkers hier beter mee om te laten gaan
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47.Mijn organisatie neemt maatregelen die de medewerkers in staat stelt om beter om te gaan met 
de (toegenomen) werkdruk. 

Wanneer we de resultaten uit elkaar halen volgens type bestuur krijgen we echter een genu-
anceerder beeld:

3% - 1 Helemaal niet akkoord

46,5

45,1

47% - 2 Niet akkoord

45% - 3 Akkoord

1% - 4 Helemaal akkoord

7 7

Steden en gemeenten blijken verantwoordelijk te zijn voor de gemiddelde buis. Ongeacht 
het type bestuur geeft ruim 91 procent van de bevraagde personeelsverantwoordelijken aan 
nood te hebben aan zulke maatregelen. Hoewel politiezones en OCMW’s duidelijk de betere 
leerlingen zijn, blijkt dus dat er op dit vlak nog heel wat winst te boeken valt.

Naast de vraag of de werkdruk de voorbije 5 jaar is toenam peilden we naar de diensten die 
het meest onder (toegenomen) werkdruk lijden.

Voor de OCMW’s betreft het hoofdzakelijk (maar niet exclusief!) diensten die een zekere 
emotionele belasting met zich kunnen meebrengen, zoals de sociale dienst of zorgverstrek-
kers in woonzorgcentra.

Bij de lokale politiezones hebben interventiediensten de grootste druk te verwerken. De 
vaakst gehoorde antwoorden bij steden & gemeenten luiden: ondersteunende (horizontale) 
diensten, diensten met loketfunctie, en eenmansdiensten.

Nauwelijks één bestuur op tien (in het geval van de politiezones zelfs geen enkel) volgde vor-
ming, training of opleiding om efficiënter om te gaan met de werkdruk. Volgende antwoorden 
zijn exemplarisch voor de manier waarop de bevraagde besturen proberen het hoofd te bieden 
aan de toegenomen werkdruk:

“Herverdeling werk”

“Binnen bepaalde (ondersteunende) diensten is het mogelijk voor bv. Deeltijdse me-
dewerkers om hun uren aan te passen in functie van de werkdruk (vb. makkelijker 
overuren maken als het nodig is en deze recupereren achteraf, […] bepaalde teams 
werden gereorganiseerd, bij andere werden ook processen geautomatiseerd”

“Tijdelijke mobiliteit van collega naar andere dienst”

“Extra aanwervingen”

“Gesprekken over het werk en indien nodig wijzigen van takenpakket.”

7% - 1 Helemaal niet akkoord
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b. Gebrek aan regelruimte *
Een ander verhaal tekent zich af met betrekking tot de gegunde ‘regelruimte’. De mate van 
autonomie en inspraak op je werk, het gevoel vat te hebben op de organisatie van je werk of 
net niet, bepaalt in grote mate je werkbeleving. Uiteraard speelt de hoeveelheid werk die je 
te verzetten krijgt een hoofdrol. Maar de hoeveelheid is beter beheersbaar als je zelf controle 
hebt over het werk dat je moet uitvoeren, als je zelf kan organiseren en plannen. Als je daar-
naast ook inspraak hebt in de taken en de verdeling ervan, draagt dit in sterke mate bij tot 
een positieve werkbeleving waardoor je dezelfde werkdruk efficiënter kan hanteren.

24 De modaliteiten van flexibel werken (vb. thuiswerk) zijn opgenomen  
in de rechtspositieregeling of het arbeidsreglement

Op dit vlak zijn de politiezones en intercommunales de primi inter pares, met respectievelijk 
36 % en 44 % bevestigende antwoorden. OCMW’s zijn de hekkensluiter. Amper 15 % laat 
flexibel werken formeel toe. (behoefte: 62 %)

Wat betreft inspraak in de invulling en organisatie scoren alle types van besturen goed. Meer 
dan 4 op 5 bevraagde besturen geeft te kennen dat de werknemers hierbij betrokken worden.

33.Werknemers hebben inspraak in de invulling en organisatie van het werk.

Op het vlak van regelruimte blijken vooral flexibele werktijden (in functie van het combineren 
van werk met gezin) in zwang. Ook zelfsturende teams vinden steeds vaker ingang: 

“Flexibele werkuren, plaats- en tijds onafhankelijk werken, mogelijkheid tot thuiswerk. 
Inspraak in organisatie van het werk” 

“Zeer beperkte stamtijden (elke dag van 9u-12u). Individuele toekenning van oc-
casioneel thuiswerk.”

“Stap voor stap teams meer flexibiliteit geven”

“Personeel plant en organiseert zelf eigen werk. Verlof nemen gebeurt heel flexibele 
(in uren halve dagen,…). Er wordt vaker in teams en in projecten gewerkt

25% - 1 Helemaal niet akkoord

21,2 24,9

51

51% - 2 Niet akkoord

21% - 3 Akkoord

3% - 4 Helemaal akkoord

2% - 1 Helemaal niet akkoord
16,1

76,5

16% - 2 Niet akkoord

76% - 3 Akkoord
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Zoals hierboven wordt 
aangetoond, wordt een 

gebrek aan regelruimte in de 
praktijk vaak gecompenseerd 

door het verhogen van de 
autonomie. Als de jobinhoud 

dat vlot toelaat, zou je deze 
factor dus evengoed kunnen 

onderbrengen bij de energie-
bronnen, onder “autonomie”.
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c.  Emotionele taakeisen
Emotionele belasting heeft betrekking op je werk in die mate dat je werk emotioneel zwaar 
is, dat je in je werk geconfronteerd wordt met dingen die je persoonlijk raken, dat je door je 
werk met aangrijpende situaties te maken krijgt. 

Sommige functies brengen een zekere emotionele belasting met zich mee (vb. schuldhulpbe-
middelaar bij het OCMW, loketbediende, centrumleider van een lokaal dienstencentrum,..). 
Op de stelling Mijn organisatie neemt maatregelen om medewerkers hiermee te leren omgaan 
antwoordden 70 % van de OCMW’s en politiezones bevestigend. Bij de steden en gemeenten 
is dat slechts zo in 38 % van de gevallen.

49.Sommige functies kunnen een zekere emotionele belasting met zich meebrengen (vb. 
schuldhulpbemiddelaar bij het ocmw, loketbediende,…). Mijn organisatie neemt maatregelen om 
medewerkers hiermee te leren omgaan.

Ongeacht het type bestuur geven acht van de tien personeelsverantwoordelijken aan dat ook 
aan dit soort maatregelen behoefte is.

Om het personeel in staat te stellen om beter om te gaan met emotionele taakeisen voorzien 
verschillende besturen opleiding rond veerkracht. Ook het informele luisterende oor wordt 
herhaaldelijk vermeld. Zoals eerder werd aangehaald voorzien heel wat besturen ook inter-
visie voor leidinggevenden.

d. Taakonderbrekingen
Een laatste risicofactor waarnaar gepeild werd betreft taakonderbrekingen. Taakonderbre-
kingen kunnen een belangrijke mentale belasting vormen.

2 Wie wil kan rustig werken, in een stille ruimte of thuis, voor zover de jobinhoud dat toelaat.

Gemiddeld gaat 43 % van de besturen akkoord met deze stelling. Wanneer we opnieuw 
differentiëren naar type bestuur, blijken steden en gemeenten het er minder goed vanaf te 
brengen dan OCMW’s met respectievelijk 35 en 56 % bevestigende antwoorden (tegenover 
een gemiddelde ervaren behoefte van 71 %).

Hoewel slechts enkele besturen de optie vermelden om in een stille ruimte te werken, bieden 
verschillenden de mogelijkheid om thuis te werken. Ook training rond timemanagement 
dient dit doel. 

3% - 1 Helemaal niet akkoord
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De buffers/energiebronnen

Energiebronnen bevinden zich op het niveau van de organisatie (ontwikkel- en loopbaan-
mogelijkheden), het team (steun van collega’s en leidinggevende), de organisatie van het werk 
(deelname in de besluitvorming en een duidelijke werkrol) en de taakuitvoering (autonomie en 
feedback). Hoewel de meeste risicoanalyses erg symptomatisch vertrekken vanuit vastgestelde 
problemen, is het van groot belang om als organisatie volop in te zetten op de aanwezige buf-
fers. Daarop heb je immers meer invloed dan op de veeleer objectieve werkstressoren. Plezier 
in het werk wordt vooral bepaald door de jobinhoud (De Witte, 2001). Gelukkig beschikt een 
bestuur over een uitgebreid gamma aan energiebronnen die daaraan gelinkt zijn. 

a. Vaardigheidsbenutting
Werk bepaalt een groot deel van ons leven. Daarom vinden velen het van belang om hun 
competenties, mogelijkheden, vaardigheden en talenten goed te benutten, om iets te bereiken 
op het werk en om nieuwe dingen te leren. Variatie of afwisseling in het werk draagt hier 
eveneens toe bij. Wanneer je ervaart voldoende competent te zijn en je vaardigheden en ta-
lenten zinvol te kunnen benutten, werkt dit beschermend naar het omgaan met de werkeisen, 
het mildert de effecten van stresssituaties en het draagt bij tot meer bevlogenheid.

De juiste man op de juiste plaats is vanzelfsprekend ook de betrachting van de personeelsver-
antwoordelijke tijdens het proces van werving en selectie. Daarom peilden we in het algemeen 
naar de mate waarin het werken met competenties is ingeburgerd.

Het merendeel van de besturen geeft aan gebruik te maken van formele competenties, al dan 
niet via een aangekocht competentiewoordenboek. 

81. Maakt uw organisatie in haar personeelsbeleid gebruik van competenties (minimaal worden voor 
elke functie de gewenste competenties beschreven)?

Uit de bevraging blijkt echter dat deze hoofdzakelijk worden ingezet als instrument voor 
werving en selectie en ter evaluatie.

“Do what you love and you won’t have to work a day in your life”. Vanuit deze dooddoener 
vroegen we de besturen in hoeverre ze zich (in)formeel beroepen op de aanwezige talenten 
van het personeel.

86. Doet uw organisatie aan talentbeleid?

16% - Nee
16,2

83,8

84% - Ja

85% - Nee
14,6

85,4

15% - Ja
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Hoewel slechts een kleine minderheid daadwerkelijk aan de slag gaat met talenten, zijn velen 
op zoek naar inspiratie. Diverscity zal daarom beginnen zulke praktijken te verzamelen en 
te verspreiden. 

Helaas blijken pot en deksel niet altijd op elkaar te passen. Indien het niet mogelijk is om de 
jobinhoud aan te passen, resten grosso modo twee mogelijkheden (ontslag buiten beschouwing 
gelaten): men kan inzetten op het verbeteren van de vaardigheden in functie van het werk 
(zie volgend punt) of men kan een job zoeken die beter bij de persoon past. Idealiter wordt 
eerst gekeken binnen de eigen organisatie.

Hoewel het merendeel van de respondenten (73 %) er behoefte aan blijkt te hebben, is interne 
mobiliteit slechts bij een op de drie besturen ingeburgerd. Steden en gemeenten maken er het 
minst vaak gebruik van (23 %), politiezones het vaakst (44 %). 

39.Werknemers kunnen in de organisatie vlot doorstromen naar een andere functie die nauwer 
aansluit bij de wensen of talenten (interne mobiliteit).

Soms is er binnen het lokale bestuur geen job die aansluit bij de vaardigheden van een me-
dewerker. Daarom voorziet de wetgever de mogelijkheid tot externe mobiliteit. Dat houdt 
in dat werknemers met behoud van rechten aan de slag kunnen bij een andere overheids-
instantie. In de praktijk blijkt dat vooral te gebeuren tussen stad/gemeente en OCMW van 
hetzelfde grondgebied. Voorwaarde is wel dat de mogelijkheid voorzien is in de rechts-
positieregeling. Dat blijkt het geval voor drievierde van de bevraagde besturen. Ongeveer 
de helft van de respondenten verklaart deze optie in het verleden reeds te hebben gelicht.

Een andere realiteit waarmee besturen te kampen hebben, is het ouder wordende personeels-
bestand. Een leeftijds- of levensfasebewust personeelsbeleid kan hierop een antwoord bieden. 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt 
met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van 
hun leven en loopbaan. Leeftijdsbewust beleid houdt medewerkers langer productief, gezond, 
gemotiveerd en betrokken. U krijgt er optimaal inzetbare en productieve medewerkers voor 
terug. Het draagt bij aan het tijdig delen van kennis door bijvoorbeeld meer diversiteit in teams 
aan te brengen. Zo blijven jongeren leren van ouderen. En ouderen van jongeren natuurlijk! 
Uit de bevraging blijkt dat de meeste personeelsverantwoordelijken daarvan overtuigd zijn. 
Althans in theorie, want de praktijk toont een minder fraai plaatje:

44. Mijn bestuur voert een leeftijds- en/of levensfasebewust personeelsbeleid.
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b.  Coaching en opleiding
Door de band genomen voelt het gros van de respondenten zich gehoord én ondersteund in 
het uitvoeren van de taken: er is zowel aandacht voor de inhoud als voor de gevolgen van de 
evaluatie- en functioneringsgesprekken. 

35.Tijdens het functioneringsgesprek zijn verzuchtingen, ambities, aspiraties en talenten bespreekbaar.

37.Evaluatie- en/of functioneringsgesprekken bepalen daarna de vorming, training en opleiding.

Belangrijk in deze context, maar zeker ook voor het aspect sociale steun, is de manier waarop 
nieuwe werknemers in de organisatie verwelkomd worden.

31 Het onthaalbeleid is meer dan een bundel informatie (vb: er is een systeem met peter/
meterschap, er wordt een onthaaldag georganiseerd,…).

Ook op deze vraag is er een grote variatie in antwoorden bij de verschillende bestuurtypes. 
Bij steden en gemeenten is deze praktijk het minst ingeburgerd (44 %), bij politiezones het 
meest (84 %). OCMW’s zweven daartussen: ruim zes op tien geeft aan over een uitgewerkt 
onthaalbeleid te beschikken.
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c.   Sociale steun
De stijl van leidinggeven is in stressmanagement van cruciaal belang. Medewerkers verant-
woordelijkheden en bevoegdheden geven, inspraak geven, sociale steun bieden, aanmoedigen, 
coachen, waarderen, open feedbackcultuur creëren, verdiensten ten persoonlijke titel van de 
medewerker laten dragen,… is de stressbeleving en veerkrachtverhoging van je medewerkers.

Omdat de relatie met de leidinggevende een belangrijke bufferende werking kan hebben, werd 
hier expliciet naar gepeild. Verder in dit rapport zal uitgebreider worden stilgestaan bij de 
wijze waarop de bevraagde lokale besturen hun leidinggevenden ondersteunen.

57.Het gros van de leidinggevenden heeft een coachende, inspirerende stijl van leiderschap.

Hoewel hun invloed op het welzijn van de medewerkers buiten kijf staat, is slechts de helft 
van de ondervraagden van mening dat de leidinggevenden in de organisatie zich bedienen 
van een coachende en inspirerende manier van leidinggeven. OCMW-verenigingen doen het 
wel opmerkelijk beter dan de rest: bijna 70 procent van de respondenten is akkoord met deze 
stelling, tegenover slechts vier op tien bij steden en gemeenten en politiezones.

d. Lichamelijke gezondheid 
Een gelijkaardig resultaat als hierboven laat zich optekenen bij de vraag naar het ondersteunen 
van lichamelijke gezondheid.

29. Lichamelijke gezondheid is belangrijk, de werkgever moedigt sporten en gezond eten aan.

Opnieuw doen OCMW’s het merkelijk beter dan de steden & gemeenten en politiezones, 
met respectievelijk 69, 43 en 40 % bevestigende reacties. Op de websites van ViGez en de 
Logo’s kan je inspirerende voorbeelden vinden van lokale besturen die actief met het thema 
aan de slag gaan.
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e.  Rolduidelijkheid
Weten wat er van je verwacht wordt, ten slotte, heeft een grote invloed op de ervaren werkbaar-
heid. Voor 1 op 5 medewerkers bleek de jobinhoud niet overeen te stemmen met de realiteit. 

21. Tijdens de selectieprocedure krijgt de sollicitant een realistisch beeld van het bestuur en het werk.

In een vierde van de gevallen zijn de respondenten bovendien van mening dat niet iedereen 
weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

26.Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt.
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2. Secundaire preventie
Bij secundaire preventie komt het erop aan juist te (kunnen) reageren wanneer risico’s zich 
manifesteren, om op die manier schade te voorkomen. We bespreken eerste de rol van de 
leidinggevenden om vervolgens stil te staan bij de manier waarop het bestuur omgaat met 
afwezigheden.

a. Leiding geven(den)
Een leidinggevende is een dienstverlener die zijn team geeft wat het nodig heeft om een fan-
tastische prestatie te leveren. Veeleer dan voor de voeten lopen of medewerkers tot hun dienst 
inschakelen, creëren leidinggevenden de omstandigheden zodanig dat hun medewerkers vrij 
van onnodige stressinductie de beste prestaties kunnen leveren. Het maakt dat medewerkers 
net dat stapje meer kunnen en willen doen. 

Gezien hun centrale rol in het welzijnsbeleid, is het daarom raadzaam dat leidinggevenden 
eerst en vooral in staat zijn om signalen van stress en overspanning te (h)erkennen.

14. Leidinggevenden volgden een opleiding/vorming om de signalen van (risico op) burn-out te 
herkennen.

Hoewel haast vier op vijf respondenten hier een sterke behoefte aan ervaart, is dat slechts bij 
23 procent het geval.

Van zodra je in staat bent om de signalen adequaat op te pikken, is het van belang om hier-
over in gesprek te gaan. Omdat het onderwerp nog vaak taboe is, en we als Vlaming er van 
nature eerder argwanend tegenover staan, valt het aan te raden om leidinggevenden met de 
juiste vaardigheden te omkleden. Beschikken over het juiste vocabularium is daarbij een 
noodzakelijke voorwaarde.

16. Leidinggevenden volgden een opleiding/vorming om een gesprek over psychosociale risico’s 
(vb. burn-out) in goede banen te leiden.

Gezien de antwoorden op de vorige stelling, verbaast bovenstaande figuur niet. Nauwelijks 15 
procent van de besturen antwoordde bevestigend, opnieuw bij een ervaren nood van ruim 80 %.
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Tegenover dit gepercipieerde manco staat gelukkig onderstaande statistiek:

53.Eén of meerdere personen in mijn organisatie volgden een opleiding tot vertrouwenspersoon. 

Gemiddeld nam in tachtig procent van de besturen een medewerker deel aan de opleiding 
vertrouwenspersoon. Zij blijken bovendien wel goed in staat om een gesprek over psychosociaal 
welzijn in goede banen te leiden. Wat wel opvalt is het verschil tussen de types organisaties: 
bij steden & gemeenten, OCMW’s en politiezones werd respectievelijk in 80, 75 en 100 (!) % 
van de gevallen een medewerker opgeleid tot vertrouwenspersoon.

Leidinggevenden eisen een centrale plaats op in het welzijnsbeleid van de organisatie: behalve 
het administratieve toezicht worden ze verondersteld hun team te coachen en te inspireren. 
Het is daarom van groot belang dat ze zich optimaal ondersteund weten. De praktijk leert 
echter dat dat net voor het coachende aspect onvoldoende het geval is (supra). Bovendien 
genoot slechts een fractie van hen een opleiding om de signalen van stress en burn-out te 
(h)erkennen bij medewerkers, laat staan bij zichzelf. Nochtans zijn de eerstelijnsleiding-
gevenden (leidinggevenden zonder leidinggevenden onder zich) zelf een grote risicogroep: 
veel (objectieve) werkdruk, beperkte autonomie, weinig ‘natuurlijke’ sociale steun, mogelijke 
rolconflicten,… Om die reden werd bij de besturen expliciet gepeild naar de manier waarop 
ze zorg dragen voor de competenties van leidinggevenden. Uit de bevraging blijken de lokale 
besturen vooral in te zetten op volgende aspecten:

• Vaardigheden ontwikkelen:
- Een vijfde van de besturen biedt leidinggevenden de mogelijkheid om een cursus (coa-

chend/situationeel/…) leiding geven te volgen
- Traject nieuwe leidinggevenden
- 23 besturen (ongeveer 10 %) voorzien specifieke opleidingen (vb. technieken voor evalu-

atie- en functioneringsgesprekken / moeilijke gesprekken voeren)

• Sociale steun bieden
- Bij de helft van de bevraagde organisaties wordt overleg georganiseerd, meestal onder 

de vorm van diensthoofdenoverleg of via het MAT
- Intervisie / netwerk leidinggevenden: 1 op 10 besturen
- Onthaal nieuwe leidinggevenden (vb. meter/peterschap): 1 op 10 besturen
- 13 individuele besturen voorzien een apart coachingtraject 
- Een tiental besturen vermeldt ook specifiek feedback door de secretaris, zowel formeel 

als informeel
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Een tussentijdse balans voor de manager en leidinggevende

Wanneer we aangeven dat het ontstaan van werkstress een gedeelde verantwoordelijkheid is 
van werkgever en werknemer, dan zijn het net bovenvermelde werkstressoren en hulpbronnen 
waar de werkgever zijn rol in dient op te nemen. De manager en leidinggevende dient zich 
af te vragen of de werkeisen realistisch zijn, of er een duidelijke taakomschrijving is, gezien 
rolconflicten of -onduidelijkheden erg contraproductief zijn. Hij dient zich de vraag te stellen 
of hij de medewerkers de nodige sociale steun geeft in de vorm van hulpmiddelen die ze nodig 
hebben om aan de jobeisen te voldoen, en of hij voldoende praktische en emotionele sociale 
steun biedt om aan de eisen te voldoen, of de medewerkers voldoende regelmogelijkheden en 
inspraak hebben om hun jobeisen te kunnen beïnvloeden. Hij dient zich de vraag te stellen of 
de taken voldoende aansluiten bij de vaardigheden en talenten waar de medewerker sterk in is.

Benader je als leidinggevende je medewerkers vanuit het perspectief ‘tekorten wegwerken’, 
dan ben je constant bezig met je norm en welke afstand er is tot de norm. Je bent gericht op 
de ‘gap’. Kijk je vanuit het perspectief van ambities, aspiraties en talenten, dan kijk je naar de 
wens om te groeien. De veerkracht, weerbaarheid en vooral bevlogenheid stijgt, waardoor je 
resultaten makkelijker behaald worden. Mensen zijn immers meer intrinsiek gemotiveerd. 
Houd daarom rekening met de talenten en competenties in je team. Niet elke individuele 
medewerker kan beschikken over àlle talenten en competenties. Zorg dat wel alle talenten 
en competenties in je team aanwezig zijn (i.p.v. in je individuele medewerker), en zet ze in op 
de individuele medewerker. Je teamresultaat zal des te groter zijn.

b. Een (positief) aanwezigheidsbeleid 
De afwezigheid van medewerkers, gestaafd met een ziektebriefje, heeft niet enkel te maken met 
medische aspecten. In vele gevallen spelen ook aan werk gerelateerde factoren een belangrijke 
rol. Een positief verzuimbeleid schakelt deze aspecten zoveel als mogelijk uit en zorgt voor 
een lager ziekteverzuim. Een hoog verzuim kost niet alleen veel geld (directe en indirecte 
kosten) maar heeft ook een onmiddellijke weerslag op de kwaliteit van de dienstverlening en 
zorgt voor extra werkdruk. Tevreden medewerkers blijken bovendien minder vaak afwezig 
te zijn dan ontevreden medewerkers.

59. Mijn bestuur voert een positief aanwezigheidsbeleid.

Bijna de helft van de besturen voert een positief aanwezigheidsbeleid. Laat ons het glas halfvol 
noemen, maar merk op dat de behoefte hieraan vele malen groter is!
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3. Tertiaire preventie
Bij tertiaire preventie gaat het om ‘damage control’: de schade is aangericht, het is nu zaak 
om deze zoveel mogelijk te beperken. Onderstaande figuren maken idealiter deel uit van een 
breder aanwezigheidsbeleid. 

Vaak loopt het mis omdat tijdens de afwezigheid geen of onduidelijke afspraken werden 
gemaakt over de manier waarop men contact houdt met de medewerker. Nochtans is de 
manier waarop men de re-integratie van de medewerker voorbereidt bepalend voor een 
duurzame terugkeer.

61. Na een lange periode van afwezigheid (minstens vier aaneensluitende werkweken) is er een 
gesprek met de leidinggevende over de verwachtingen en de nodige begeleiding.

Door de band genomen is dit dus het geval voor 45 procent van de bevraagde organisaties. 
Opnieuw zijn het de OCMW’s die het gemiddelde optrekken, met haast 65 % bevestigende 
antwoorden, tegenover 40 % bij steden & gemeenten en politiezones.

Gevraagd naar een procedure doet zich hier het omgekeerde voor: slechts 40 procent van de 
OCMW’s beschikt hierover, terwijl dat aandeel bij steden & gemeenten stijgt tot 65 procent. 
Bij de politiezones gaat het zelfs om vier op vijf. Een logische verklaring zou kunnen zijn 
dat – door contact te houden tijdens de afwezigheid – er minder pertinente behoefte is aan 
een uitgewerkte terugkeerprocedure. 

Indien de samenwerking toch eindigt, kan dat voor het lokale bestuur een schat aan waarde-
volle informatie opleveren. Bevrijd van eventuele schroom kan de (ex-)medewerker tijdens 
een exitgesprek de vinger op de wonde leggen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, 
-omstandigheden en -inhoud. Toch blijkt slechts een minderheid van de besturen zich van 
deze praktijk te bedienen.

65. Tijdens exitgesprekken worden verbeterpunten besproken, daarna volgen acties.
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Net als elke andere organisatie, spelen er bij lokale besturen factoren die het werk meer 
of minder aangenaam maken. Uit de bevraging blijkt dat er op alle vlakken nog mooie 
winsten te boeken vallen. Het feit dat de respondenten doorgaans uiting geven van 
een grote behoefte aan initiatieven ter preventie van risico’s en ter bevordering van het 
(psychisch) welzijn geeft hoop: het betekent dat er toch al minstens één iemand in het 
bestuur aanwezig is die begaan is met het welzijn van z’n collega’s. Dat deze persoon 
bovendien een strategische positie bekleedt in de organisatie doet nog meer dromen: als 
personeelsverantwoordelijken hebben ze immers niet alleen een prima zicht op het welzijn 
van de medewerkers, ze hebben doorgaans ook een rechtstreekse lijn met de secretaris 
(voor zover zij of hij dat niet zelf is) wat de vertaling naar het beleid kan versoepelen.

Vandaar deze oproep: personeelsverantwoordelijken aller besturen verzamelt u (bijvoor-
beeld tijdens onze regionale overlegtafels) en wees de HRMessias waarop je bestuur wacht!

Voor zij die zich aangesproken voelen maar niet meteen weten waar te beginnen volgen 
hieronder nog enkele aanbevelingen, voorbeelden en tips. Alvast veel succes!

Aan de slag

Fase 0: Meet de temperatuur op
Vooraleer je gericht actie onderneemt is het van belang een zicht te krijgen op de knel-
punten én buffers in je organisatie. Op die manier kan je tijdens de risicoanalyse je schot 
gericht plaatsen. Handig hiervoor is de knipperlichtentool die de FOD Waso ontwikkelde 
ter detectie van psychosociale risico’s (zie kader).

Betrek in deze fase verschillende stakeholders in de organisatie die over relevante infor-
matie beschikken: de personeelsverantwoordelijke (of desgevallend: de secretaris), de 
interne preventieambtenaar en andere leden van het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk maken best sowieso deel uit van deze werkgroep. De informatie die je 
voor deze ‘pre-analyse’ nodig hebt is doorgaans al aanwezig in de organisatie: gaande van 
individuele gesprekken met medewerkers en resultaten van eerdere tevredenheidsonder-
zoeken of risicoanalyses, tot concrete cijfers betreffende afwezigheden en exitgesprekken. 

Conclusie en aanbevelingen

Knipperlichten psychosociale risico’s

Psychosociale risico’s vormen een belangrijke bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers en voor het goed functioneren van de ondernemingen. De “Knipperlichten 
Psychosociale Risico’s” is een instrument dat gebruikt kan worden om een eerste aanduiding te 
krijgen van de aanwezigheid van psychosociale risico’s in de onderneming en van het niveau 
waarop ze voorkomen (groen licht: weinig problemen, oranje licht: waarschuwingssignaal, rood 
licht: alarm).
De Knipperlichten kunnen gebruikt worden in alle ondernemingen en instellingen, ongeacht de 

sector waarin zij actief zijn. De tool bestaat uit twee modules die moeten worden ingevuld door een beperkte groep 
personen die representatief zijn voor de onderneming. Module 1 omvat een eerste snelle beoordeling, gebaseerd 
op objectieve en cijfermatige indicatoren. In functie van de verkregen resultaten wordt al dan niet aanbevolen om 
module 2 in te vullen. Deze tweede module gaat dieper in op details en leidt tot een nauwkeurigere prediagnose, 
die op haar beurt uitmondt in een betere risicoanalyse.
Meer info vind je op www.werk.belgie.be / zoekterm = knipperlichten.

KNIPPERLICHTEN 
PSYCHOSOCIALE RISICO’S 
OP HET WERK
Handleiding

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
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Spoor 1: fit en gezond
Proficiat: uw bestuur vertoont geen pertinente risico’s. Dat betekent dat je volop kan in-
zetten op primaire preventie: ga na wat maakt dat het fijn werken is in de organisatie en 
versterk deze hulpbronnen. Laat je daarbij leiden door volgende doelstellingen: 

• Autonomie: verruim de regelruimte van je medewerkers. Als lokaal bestuur heb 
je het voorrecht om over een heleboel intrinsiek gemotiveerde medewerkers te 
beschikken. Stel hen in staat te schitteren in hun job door een voedingsbodem te 
kweken voor creativiteit en innovatie. Een compliment of loutere erkenning ter tijd 
en stond doen daarvoor wonderen.

• Faciliteer sociale steun onder de collega’s: soms gaat het al eens wat minder. Dat kan, 
maar hoeft niet per se zijn oorzaak in het werk te hebben. Op zo’n momenten kunnen 
terugvallen op je collega’s is van onschatbare waarde. Heb ook voldoende aandacht 
voor nieuwe medewerkers. Een uitgewerkt onthaalbeleid kan daarbij helpen.

• Draag zorg voor de competenties van je medewerkers: speel bij je vormingsbeleid niet 
uitsluitend in op wat lijkt te ontbreken, maar vertrek zoveel mogelijk van de talenten 
van je mensen. Zo vergroot je de betrokkenheid van de medewerker en bijgevolg de 
kans op een blijvend positief effect in (de werking van) je bestuur. 

• Benadruk de maatschappelijke relevantie van de job: zo bestendig je de verbonden-
heid met de organisatiedoelen en krijg je de neuzen in dezelfde richting. Wat zeker 
helpt is om samen met alle medewerkers de waarden en doelen van de organisatie 
te bepalen, vertrekkende van de kracht van elke medewerker. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het project Lommel2020. Alle praktijkvoorbeelden zijn terug te vinden 
op www.diverscity.be.

• Een gezonde geest in een gezonde stad: faciliteer gezonde keuzes. Onderzoek hoe je 
bijvoorbeeld kan samenwerken met sport- en milieudienst om van je ambtenaren 
fitte burgers te maken. Ga zeker ook na hoe jouw Logo je daarbij kan ondersteunen!

Hou uiteraard ook de risico’s in de gaten en ontdek hoe je hier als organisatie kan op 
anticiperen. Stel je daarbij volgende vragen:

• Schort er iets in de manier waarop het werk georganiseerd is? Zo ja, is het mogelijk 
om de werking te optimaliseren, bijvoorbeeld door processen aan te passen? Is 
daarvoor de kennis aanwezig in de organisatie?

• Je meest bevlogen en intrinsiek gemotiveerde zijn het gevoeligst voor een burn-
out. Geef aandacht aan hun signalen. Zij zijn de kanariepietjes van je team. Zijn 
er uitgesproken risicoprofielen aan de slag? Zorg ervoor dat zij in de eerste plaats 
gezond aan het werk kunnen blijven. In het kader van een ESF project werd boven-
dien een erg nuttig, wetenschappelijk onderbouwd instrument ontwikkeld dat de 
draagkracht van de individuele medewerkers significant versterkt. Het loont zeker 
de moeite om na te gaan hoe je zo’n tool in je bredere welzijnsbeleid kan inschakelen 
(zie kaderstukje ‘met goesting aan het werk’). 

• Zijn we tout court wel in staat om de risico’s of signalen te herkennen? Investeer 
regelmatig in psycho-educatie, eventueel met hulp van je externe preventieadviseur, 
waar mogelijk op/met eigen kracht. Zo gooide in Damme Eerste Schepen Eveline 
van Quekelberghe al haar kennis en kunde ter zake in de strijd. 

• Maak van de energiebalans een vanzelfsprekend gespreksonderwerp aan de kof-
fieautomaat. De simpele afbeelding van de batterijen kan daarbij erg drempelver-
lagend werken.



Ook als je goed bezig bent, kan je te maken krijgen met mensen die overspannen zijn 
of in burn-out gaan. Besteed daarom ook aandacht aan secundaire preventie (schade 
voorkomen):

• versterk je leidinggevenden in hun coachende rol, omkleed hen met de juiste vaar-
digheden om moeilijke gesprekken aan te gaan en stel hen in staat om psychosociale 
risico’s te (h)erkennen. Vergeet daarbij niet dat ze zelf ook een risicogroep vormen: 
leer hen voor zichzelf te zorgen en voorzie structureel een klankbord, bijvoorbeeld 
door middel van intervisie of diensthoofdenoverleg. Zorg er ook voor de ze weten 
waar verantwoordelijkheid stopt en hoe ze gemotiveerd kunnen doorverwijzen. Het 
OCMW van Holsbeek zette volop in op deze piste.

• Maak werk van een sterk aanwezigheidsbeleid: voorzie minstens een uniforme 
procedure voor het geval een medewerker afwezig is om medische redenen waarin 
duidelijk wordt hoe en met wie contact houdt met het personeelslid in kwestie.

Ook wat betreft de tertiaire piste (schade beperken), kan preventief actie ondernomen 
worden.

• Stel je mensen in staat om na een lange afwezigheid terug te keren: bereid hun re-
integratie goed voor op het vlak van werkverdeling en werklast. Benoem wederzijds 
verwachtingen en maak duidelijke afspraken. Zorg er zeker ook voor dat het team 
goed weet waar het aan toe is. Ook hier geldt best een uniforme aanpak, indien 
nodig gestoeld op een formele procedure.

Met goesting aan het werk

Met goesting aan het werk?! is een wetenschappelijk onderbouwd programma 
dat vanuit het Jessa Ziekenhuis samen met KU Leuven werd ontwikkeld en naar 
effectiviteit werd onderzocht. Doel van het online coachingsprogramma is het risico 
op stress en burn-out te verminderen via adviezen op maat van de antwoorden 
van de deelnemer.
Deze adviezen op maat hebben als doel deelnemers meer grip te geven op hun 

werk(stress)beleving, hen via deze weg veerkrachtiger maken en bijgevolg het risico op burn-out zo veel mogelijk 
beperken. Een uitdaging die voor iedere individuele medewerker en organisatie van grote waarde is in het on-
dersteunen in het duurzaam en gezond aan het werk ‘kunnen’ en ‘willen’ zijn en blijven.
De tool is ontwikkeld vanuit het Jessa Ziekenhuis en KU Leuven met financiële steun van ESF (Europees Sociaal 
Fonds). Hierdoor beantwoordt de tool aan de innovatieve normen die ESF vooropstelt. Bovendien toont het on-
derzoek van deze wetenschappelijk onderbouwde tool aan dat het gebruik van deze coachingstool leidt tot een 
significante risicoreductie op het ontwikkelen van burn-out. In kader van langer en duurzaam aan de slag blijven, 
is het gezond omgaan met stressvolle situaties een belangrijke vaardigheid. Deze vaardigheid leer en/of versterk 
je aan de hand van de inzichten die je krijgt over je eigen werk(stress)beleving en de gerichte adviezen-op-maat 
van jouw persoonlijke werk(stress)beleving.
De tool onderscheidt zich in het coachingsaspect. Gezien het om een coachingstool gaat, kan je de individuele 
coachingsadviezen zolang ontvangen als je zelf wilt en zo intensief mogelijk gebruiken als je wenst. Met concrete 
plannen kan je zelf eenvoudige actieplannen maken. Regelmatig word je gepolst naar je evolutie en dit zet aan 
tot blijvend gerichte actie te ondernemen.
Meer weten? Surf naar www.metgoestingaanhetwerk.be. 
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Spoor 2: ziek tot quasi-terminaal
Springt – in het geval je de knipperlichten gebruikt – het licht op oranje of rood (of is het 
zonneklaar dat er zich zware risico’s manifesteren), dan is onmiddellijke actie aangewezen: 
voer een grondige risicoanalyse uit van de psychosociale risico’s en werk een actieplan 
uit. Schenk hierbij specifiek aandacht aan de problematische werkaspecten. Schakel zo 
nodig deskundige hulp in.

Behalve het voorkomen en beperken van verdere schade (secundaire preventie en tertiaire 
preventie), zullen de prioriteiten van het welzijnsbeleid zich op specifieke werkstressoren 
richten. De symptomen dienen immers eerst te worden bestreden. Maak van zulke situaties 
een leermoment en trek lessen voor latere preventieve acties. 

Duurzaam herstel, ten slotte, veronderstelt een duurzaam beleid: ga goed na welke acties 
binnen het bereik van de organisatie liggen, en leg officieel vast wie welke rol opneemt en 
welke budgetten en timing daar tegenover staan. Officialiseer dit alles tijdens het comité 
voor preventie en bescherming op het werk.

De omvang en aard van het probleem zullen het karakter van de interventie bepalen: 
gaat het om een structureel risico, waar bijvoorbeeld steeds mensen uitvallen in dezelfde 
positie, ga dan na hoe je kan ingrijpen in de organisatie van het werk: misschien kun-
nen (ver)nieuwe(nde) praktijken van innovatieve arbeidsorganisatie soelaas bieden?). In 
andere gevallen zal een meer individuele aanpak aangewezen zijn. Diverscity organiseert 
regelmatig opleidingstrajecten rond innovatief werken bij lokale besturen. Op onze website 
vind je alle data en voorwaarden. 

De risicoanalyse
 
In theorie – Sinds 1 september 2014 is de werkgever verplicht de nodige maatregelen te treffen om de psycho-
sociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of om deze 
schade te beperken.

De psychosociale risico’s op het werk worden gedefinieerd als de kans dat een of meerdere werknemers psy-
chische schade (angsten, stress of burn-out) ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke 
schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de 
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen (interpersoonlijke relaties op het 
werk), waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

In dit kader moet de werkgever risicoanalyse uitvoeren om na te gaan of er binnen de onderneming gevaren 
aanwezig zijn en of bepaalde risicofactoren binnen de onderneming een invloed kunnen hebben op de gezond-
heid van de werknemers (die kunnen leiden tot stress, burn-out,…). 

Deze risicoanalyse van de psychosociale risico’s op het werk moet worden uitgevoerd met medewerking van de 
werknemers. Indien de werkgever binnen zijn interne dienst voor preventie en bescherming op het werk over een 
preventieadviseur psychosociale aspecten beschikt, is hij verplicht deze preventieadviseur bij de risicoanalyse 
te betrekken. Wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst voor 
preventie en bescherming op het werk, dient de werkgever hem enkel bij de risicoanalyse te betrekken wanneer 
de complexiteit van de risicoanalyse dit vereist.

In het kader van de primaire preventie bepaalt de werkgever welke materiële en organisatorische maatregelen 
getroffen moeten worden om situaties weg te werken die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s. 
Indien dergelijke situaties niet te vermijden zijn, worden er secundaire en tertiaire preventiemaatregelen getroffen 
om te voorkomen dat er zich schade voordoet of om de schade te beperken. De te nemen materiële en organi-
satorische maatregelen zijn onder meer:
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• De verplichtingen bepalen van de hiërarchische lijn ten aanzien van de preventie van psychosociale risico’s.
• Aan de werknemers informatie en opleiding verstrekken met betrekking tot de psychosociale risico’s en de van 

toepassing zijnde preventiemaatregelen.
• Er op toezien de werkhervatting van de werknemers, die gedurende een lange periode afwezig waren, te 

begeleiden.

De risicoanalyse en de preventiemaatregelen getroffen binnen de onderneming moeten jaarlijks geëvalueerd 
worden. 

In de praktijk – Gelijktijdig met de bevraging waarvan u nu het rapport in handen heeft, organiseerde Diverscity 
een enquête die specifiek peilde naar de manier waarop lokale besturen deze nieuwe verplichting naar de praktijk 
vertalen. Hoewel de meerderheid van de respondenten gelooft dat de nieuwe wetgeving het psychosociaal welzijn 
op de kaart heeft helpen zetten, verklaart nauwelijks 57 procent van de bevraagde preventieadviseurs dat er in 
zijn/haar bestuur reeds zo’n nieuwe risicoanalyse werd uitgevoerd.

7% - 1 Helemaal niet akkoord6,78

35,7

49,6

36% - 2 Niet akkoord

50% - 3 Akkoord

8% - 4 Helemaal akkoord

43% - Nee

57,4

42,6

57% - Ja

4.  De nieuwe wetgeving heeft ervoor gezorgd dat psychosociaal welzijn op de agenda staat.

13. In mijn bestuur werd al minstens één risicoanalyse psychosociale aspecten uitgevoerd:

Tot slot, enkele tips!

• Wees eerlijk en open in je communicatie! Wat je ook doet, in welke fase of stroom je 
je ook bevindt. Ook als je als organisatie niet onmiddellijk invloed kan hebben op de 
problematiek is de loutere erkenning ervan essentieel. Laat zeker niet na om ook suc-
cessen en goede praktijken in de verf te zetten. Noem in dat geval ook man en paard.

• Bestrijd geen muggen met kanonnen, maar evenmin olifanten met een katapult! Met 
andere woorden: zorg dat doel en middel overeenstemmen

• Zoek partners in crime! sluit verbonden, allianties, desnoods over de territoriale grenzen 
van de stad of gemeente heen

• Durf te springen! Ook de beste feestjes beginnen met één moedige, bij voorkeur en-
thousiaste danser!
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Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-
Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende 
projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid bij de lokale besturen. 


