
Werkstress
door de ogen van een bedrijfsarts en een re-integratieadviseur
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Veel mensen hebben er wel eens mee te maken: 
stress op het werk. Stress op het werk wordt 
over het algemeen ‘werkstress’ genoemd. Maar 
werkstress gaat verder dan alleen ‘wat druk’ zijn 
op het werk. Sazas sprak een bedrijfsarts en 
een re-integratieadviseur over dit onderwerp, 
waaruit duidelijk werd dat werkstress voor grote 
problemen kan zorgen binnen bedrijven.  
Langdurige uitval (een verzuim periode van  
6 weken of langer) van medewerkers is hiervan 
een voorbeeld. Om u als werkgever te helpen, 
zochten we uit wat werkstress precies is, hoe u 
de signalen kunt herkennen en hoe u ermee kunt 
omgaan. De belangrijkste aandachtspunten 
zetten we op een rij. 
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Werkstress: wat betekent het?
Kom samen tot een definitie van werkstress

‘Werkstress gaat verder dan alleen wat druk zijn op het 

werk’, zegt Rianne van de Sande, re-integratieadviseur 

bij Stigas (voorheen, toen Sazas haar interviewde voor dit 

document, Praktijkondersteuner Bedrijfsarts en 

Inzetbaarheidscoach bij Zorg van de Zaak). ’Het valt op dat 

ieder een eigen invulling geeft aan het begrip.’ Het is volgens 

Rianne van de Sande vooral belangrijk dat zowel 

werkgevers als medewerkers zich afvragen wat werkstress 

voor hen betekent. Voor een prettige situatie op het werk 

zullen zij eerst tot dezelfde betekenis van het begrip 

werkstress moeten komen. En in een fijne situatie loopt de 

stress niet te hoog op. ’De werkgever moet ook rekening 

houden met het idee dat niet alle medewerkers hun grenzen 

even goed kunnen aangeven.’ 

Het verlies van grip op meerdere gebieden
Ankie van den Oord, Bedrijfsarts bij ArboNed: ’Hard 

werken hoeft niet direct tot werkstress te leiden. Mensen 

vinden het ook fijn om hard te werken en halen hier veel 

voldoening uit.’ Het wordt ongezond wanneer medewerkers 

het gevoel krijgen altijd maar ‘aan’ te moeten staan en 

weinig ontspanning hebben, zowel op het werk als privé. 

Die balans vinden is belangrijk. Ankie van den Oord 

voegt toe: ’Bedrijfsartsen hebben regelmatig te maken 

met medewerkers die klachten hebben gekregen door 

langdurige (werk)stress. Toch blijft een definitie van 

werkstress lastig om te geven. Wanneer medewerkers 

langdurig stress ervaren en dit op meerdere gebieden 

speelt (werk en privé), kan er verlies van grip ontstaan. Dat 

kan het moment zijn dat medewerkers zich ziek melden. 

Stel: een medewerker heeft thuis relatieproblemen en 

heeft op het werk een conflict met een collega. Dit kan 

ervoor zorgen dat het de medewerker te veel wordt en deze 

persoon zich ziek meldt. De stress was dan te veel om te 

kunnen dragen.’ 

Rianne van de Sande 

Re-integratieadviseur bij 

Stigas 

Ankie van den Oord 

Bedrijfsarts bij ArboNed

https://www.sazas.nl/werkgever/nieuws-voor-werkgevers/2021/heeft-uw-medewerker-relatieproblemen-zo-kunt-u-er-als-werkgever-mee-omgaan?utm_source=businesscase&utm_medium=offline&utm_campaign=businesscase-werkstress&utm_content=heeft-uw-medewerker-relatieproblemen-zo-kunt-u-er-als-werkgever-mee-omgaan
https://www.sazas.nl/werkgever/nieuws-voor-werkgevers/2021/conflicten-en-de-invloed-op-verzuim?utm_source=businesscase&utm_medium=offline&utm_campaign=businesscase-werkstress&utm_content=conflicten-en-de-invloed-op-verzuim
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Coronacrisis en  
werkdruk in Nederland
In Nederland hadden we altijd al met werkstress te maken, maar vanwege 

de coronacrisis is de situatie er niet beter op geworden. De werkdruk is in 

verschillende sectoren toegenomen. Medewerkers werden vaker ziek en vielen 

soms langere tijd uit. De bedrijfsarts en re-integratieadviseur geven aan dat 

doordat bij veel bedrijven de zaken minder goed gingen, werkgevers meer kosten 

zijn gaan besparen. Het gevolg hiervan kan zijn dat minder medewerkers dezelfde  

hoeveelheid werk moeten uitvoeren als voor en/of tijdens de coronacrisis. Door 

deze hogere werkdruk is bij sommige medewerkers meer werkstress ontstaan. 

Thuiswerken en toch de verbondenheid houden
Ook zijn medewerkers in de afgelopen jaren meer thuis gaan werken. Doordat  

zij elkaar minder ontmoeten op kantoor, spreken zij elkaar niet vaak op een  

persoonlijke manier. Dit kan het lastig maken voor medewerkers om het  

teamgevoel nog te ervaren. Minder sociaal contact op het werk kan ook een 

veroorzaker zijn van meer werkstress. Om toch die verbondenheid met elkaar 

te blijven voelen, is het goed om regelmatig online bijeenkomsten in te plannen. 

Denk aan een online dagstart iedere werkdag of het gezamenlijk afsluiten van de 

werkweek met een online vrijdagmiddagborrel. 

Vinger aan de pols houden bij verandering
Na de pandemie mochten veel medewerkers weer (deels) op kantoor werken. Veel 

medewerkers zijn hier blij mee, maar de terugkeer naar kantoor na zo’n periode 

kan ook stress opleveren. Zo vraagt deze stap om aanpassingen in hun dagelijks 

ritme. Werkgevers moeten hierdoor goed de vinger aan de pols houden en extra 

aandacht besteden aan de gezondheid van hun medewerkers.

https://www.sazas.nl/kennisbank/psychisch-verzuim-voorkomen/gezonde-werkdruk?utm_source=businesscase&utm_medium=offline&utm_campaign=businesscase-werkstress&utm_content=gezonde-werkdruk
https://www.sazas.nl/werkgever/nieuws-voor-werkgevers/2022/terug-naar-kantoor-tips-voor-werkgevers?utm_source=businesscase&utm_medium=offline&utm_campaign=businesscase-werkstress&utm_content=terug-naar-kantoor-tips-voor-werkgevers


6

De signalen van werkstress
Bij langdurig verzuim door stress heeft de medewerker dus vaak minder grip op de privé- en 

werksituatie. Werkgevers willen verzuim natuurlijk het liefst voorkomen, waardoor zij er goed aan 

doen (werk)stress zo vroeg mogelijk te signaleren en hiermee op de juiste manier om te gaan. Dit 

gaat niet alleen om langdurig verzuim, maar ook om korter verzuim van een paar dagen tot enkele 

weken. Regelmatig kort verzuim is namelijk een voorspeller voor lang verzuim. Ankie van den Oord: ’In 

de aanloopfase richting verzuim kun je nog veel betekenen als werkgever. Daarom is het belangrijk 

dat je de signalen van werkstress opvangt.’ 

Signalen werkstress
 ➔ Snel geïrriteerd

 ➔ Haastige indruk

 ➔ Vermoeidheid

 ➔ Warrig, afspraken niet nakomen

 ➔ Zichtbare zelfverwaarlozing

 ➔ Teruggetrokken

 ➔ Geen pauze nemen

 ➔ Vaak overwerkt

 ➔ Perfectionistisch gedrag

Mogelijk gerelateerde werkstress signalen
 ➔ Hoofdpijn

 ➔ Duizeligheid

 ➔ Misselijkheid

 ➔ Oververmoeidheid

https://www.sazas.nl/werkgever/nieuws-voor-werkgevers/2022/kort-middellang-en-lang-verzuim-wat-houdt-dit-in-en-wat-betekent-het-voor-uw-organisatie?utm_source=businesscase&utm_medium=offline&utm_campaign=businesscase-werkstress&utm_content=kort-middellang-en-lang-verzuim-wat-houdt-dit-in-en-wat-betekent-het-voor-uw-organisatie
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Vragen die u kunt 
stellen tijdens 
een gesprek met 
uw medewerker
Als werkgever verwacht u misschien dat medewerkers zelf aangeven wanneer de 

werkdruk te hoog ligt. Toch vinden veel medewerkers het lastig om hun gevoelens 

te tonen op het werk, en al helemaal richting een leidinggevende. Zij kunnen 

bang zijn voor vervelende gevolgen, zoals het verlies van hun baan. Plan daarom 

regelmatig een persoonlijk gesprek in met uw medewerker, waarin u een aantal 

gerichte vragen kunt stellen: 

 ➔ Van welke taken krijg je energie? En wat kost jou juist energie?

 ➔ Voel je je veilig in het team? En waardoor wel of niet?

 ➔ Hoe vind je de sfeer op het werk?

 ➔ Zijn de doelen die zijn gesteld haalbaar voor je? 

 ➔ Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen? 

 ➔ Wat vind je van de bedrijfsveranderingen die de laatste tijd zijn doorgevoerd?

Afspraken nakomen en waardering tonen
Blijf deze vragen regelmatig stellen, zodat u samen met uw medewerker grip op 

zijn of haar situatie houdt. Komen er actiepunten naar voren uit deze gesprekken? 

Dan is het belangrijk dat u ook echt actie onderneemt. Hiermee laat u aan de 

medewerker blijken dat u de situatie serieus neemt. Toon ook dat u geeft om 

uw medewerker en dat deze persoon een belangrijke taak heeft binnen het 

team. Uiteindelijk vindt iedereen het fijn om gewaardeerd te worden. Het kan de 

medewerker enorm helpen wanneer waardering wordt getoond, zowel in woorden 

als daden.  
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Welke medewerkers zijn mogelijk vatbaarder voor 
werkstress?
Uiteindelijk hebben de meeste mensen vroeg of laat wel 

eens te maken met werkstress. Toch zijn er groepen die in 

de praktijk net wat vatbaarder blijken te zijn. We kunnen 

de volgende groepen onderscheiden, die we verder zullen 

toelichten:

 ➔ Jonge, succesvolle medewerkers in de leeftijd  

25 - 40 jaar

 ➔ Oudere medewerkers van 60+ die met veel (digitale) 

veranderingen te maken hebben gehad

Alle ballen in de lucht houden 
Rianne van de Sande: ’De eerste groep die vatbaar blijkt 

te zijn voor werkstress, is de groep jonge, succesvolle 

vrouwen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar, die een 

kantoorbaan hebben. Zij proberen een hoop ballen in de 

lucht te houden: ze willen er leuk uitzien, genoeg sporten, 

veel tijd doorbrengen met vrienden en hun partner, en ga 

zo maar door. En dan hebben ze ook nog eens een hoge 

functie in een veeleisende baan. Dit lijkt echt een beeld van 

deze tijd, waarin social media een versterkende rol speelt. 

Hierdoor lijkt het alsof iedereen een geweldig leven heeft 

en alles makkelijk naast elkaar laat bestaan, terwijl dit in 

werkelijkheid lang niet altijd het geval is.’ 

 

https://www.sazas.nl/whitepapers/werkstress?utm_source=businesscase&utm_medium=offline&utm_campaign=businesscase-werkstress&utm_content=wp-werkstress
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‘Voor deze groep ligt de lat dan onmogelijk hoog, met extra vormen van stress tot gevolg. En 

ontstaat er te veel stress, dan kan dat weer leiden tot een burn-out’, vult Rianne aan. ‘Bij een  

burn-out heeft een medewerker langere tijd roofbouw gepleegd op het lichaam en de signalen  

van werkstress te laat herkend. Dit heeft vaak een langdurige herstelperiode tot gevolg.  

Langdurig verzuim heeft hiermee niet alleen negatieve gevolgen voor medewerkers, maar ook  

voor werkgevers. Zij hebben een lange periode met uitval te maken, waardoor ze extra kosten  

moeten maken voor vervanging.’ 

Oudere medewerkers en veranderingen
Rianne van de Sande beschrijft nog een tweede groep die vatbaarder is voor werkstress: oudere  

medewerkers. ‘Kijken we naar medewerkers die nu 60 jaar of ouder zijn, dan valt op dat deze 

personen erg veel veranderingen te verwerken hebben gekregen. Bovendien hebben zij met een 

ontzettend snelle opvolging van veranderingen te maken gehad. Ze moesten op het werk met de ene 

na de andere technologische verandering leren omgaan. Dit kan zorgen voor extra werkstress, vooral 

wanneer het medewerkers veel moeite kost om bij te blijven. Het frustreert als dit uiteindelijk niet lukt.’

Daarnaast kan het voorkomen dat oudere medewerkers zich ondergewaardeerd voelen als 

werkgevers de voorkeur geven aan jongere medewerkers. Dit is zichtbaar binnen allerlei sectoren, 

maar vooral binnen sectoren waarin fysieke arbeid wordt uitgevoerd. Werkgevers zijn zich er niet 

altijd van bewust dat jong personeel niet zaligmakend hoeft te zijn. 

https://www.sazas.nl/werkgever/nieuws-voor-werkgevers/2021/voorkom-burn-outs-door-de-coronacrisis-tips-voor-werkgevers?utm_source=businesscase&utm_medium=offline&utm_campaign=businesscase-werkstress&utm_content=voorkom-burn-outs-door-de-coronacrisis-tips-voor-werkgevers
https://www.sazas.nl/werkgever/nieuws-voor-werkgevers/2020/weet-u-wat-verzuim-kost-en-waar-de-kosten-uit-bestaan?utm_source=businesscase&utm_medium=offline&utm_campaign=businesscase-werkstress&utm_content=weet-u-wat-verzuim-kost-en-waar-de-kosten-uit-bestaan
https://www.sazas.nl/werkgever/nieuws-voor-werkgevers/2022/opiniestuk-jong-personeel-is-niet-zaligmakend?utm_source=businesscase&utm_medium=offline&utm_campaign=businesscase-werkstress&utm_content=opiniestuk-jong-personeel-is-niet-zaligmakend
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Werkstress in de praktijk
Hoe ziet werkstress eruit in de praktijk? We bespreken twee  
praktijksituaties met de bedrijfsarts en de re-integratieadviseur. 

1. Onduidelijke afspraken
Een bedrijf groeit hard, waardoor de werkdruk hoog ligt. De medewerkers werken 

stuk voor stuk hard en zijn allemaal bevlogen. Overwerken is aan de orde van de 

dag. Er heerst een bedrijfscultuur van ‘schouders eronder en doorgaan’. Een jonge 

medewerker van eind twintig krijgt steeds meer symptomen van werkstress, 

zoals slecht slapen, gespannen zijn en een gejaagd gevoel. Uiteindelijk blijkt 

deze medewerker een burn-out te hebben. Dit was lastig te accepteren voor de 

medewerker, waarbij het gevoel ‘zo ben ik eigenlijk niet’ de boventoon voerde. 

Het bedrijf schakelt de hulp in van een bedrijfsmaatschappelijk werker, om 

de situatie verder in kaart te brengen en vervolgstappen te bespreken. Wat 

lange tijd onduidelijk bleef, was wie deze medewerker gingen helpen in de re-

integratie. Eerst zou de HR-afdeling dit oppakken, maar vervolgens kwam de 

leidinggevende in beeld. Het proces van de re-integratie bleef stroef verlopen. Er 

werd uiteindelijk een nieuwe leidinggevende aangenomen, met wie de medewerker 

een goede klik had. Ook bleek het nu makkelijker om onderling goede afspraken te 

maken. De medewerker gaf aan: ‘als deze leidinggevende er eerder was geweest, 

had ik mijn werk sneller kunnen hervatten.’ 

Conclusie: deze praktijksituatie geeft weer dat onduidelijkheid stressvol is voor 

medewerkers. Door duidelijke afspraken te maken, kunnen medewerkers het werk 

over het algemeen sneller hervatten. Ook helpt het enorm als de medewerker een 

goede klik heeft met degene die betrokken is bij de re-integratie. 
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2. Communicatieproblemen op de werkvloer
Een bedrijf heeft veel medewerkers in dienst die geen Engels en Nederlands spreken. Het grootste 

deel van de medewerkers komt uit Polen. Deze werkgever neemt graag Poolse medewerkers aan, 

waarover hij erg tevreden is.  

Waar deze werkgever niet genoeg bij stilstaat, is dat hierdoor een communicatieprobleem ontstaat  

op de werkvloer. Medewerkers die geen Pools spreken, kunnen nauwelijks communiceren met hun 

Poolse collega’s. Dit heeft een negatieve invloed op de samenwerking en de onderlinge sfeer. Het 

teamgevoel ontbreekt. Vooral de medewerkers met een Nederlandse achtergrond ervaren veel 

werkstress binnen het bedrijf. Een aantal van hen hebben hierdoor langdurig verzuimd. Zij gaven  

dit wel aan bij de leiding, maar daar wogen andere argumenten zwaarder. De medewerkers werden 

niet genoeg gehoord en er werd geen actie ondernomen om de situatie voor alle medewerkers beter 

te maken. 

Conclusie: een teamgevoel is erg belangrijk voor medewerkers. Goede onderlinge communicatie is 

hierin onmisbaar. Wanneer deze communicatie ontbreekt, heeft dit werkstress en langdurig verzuim 

tot gevolg. Als werkgever is het belangrijk om te luisteren naar medewerkers, klachten serieus te 

nemen en verder te kijken dan alleen de eigen argumenten. 
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Communicatie als rode draad
Op basis van wat we tot nu toe beschreven lijkt de situatie rondom werkstress ernstig.  
En natuurlijk: we hebben ook veel met werkstress te maken. Maar, benadrukken de bedrijfsarts 
en de re-integratieadviseur: omgaan met werkstress is niet zo moeilijk als het misschien lijkt. 

Toon oprechte interesse en luister goed
’Kijk naar de basisprincipes’, zegt Rianne van de Sande. ’Blijf geïnteresseerd in medewerkers en blijf het gesprek met hen 

aangaan. Stel hen regelmatig vragen om te weten hoe de situatie is.’ Volgens de privacywetgeving mag een werkgever niet 

zomaar alles vragen aan de medewerkers. Waar liggen de grenzen en hoe kan de werkgever hiermee omgaan? ’Ga niet te 

veel in op medische klachten en oorzaken. Maar toon oprechte interesse in de persoon. En luister vooral, in plaats van allerlei 

oplossingen aan te dragen. Neem de tijd om een gesprek aan te gaan en kijk niet steeds op je horloge. Tijd in je medewerkers 

investeren betaalt zich dubbel en dwars terug.’ Ook Ankie van den Oord benadrukt het belang van communicatie. ’Ken je 

mensen, en blijf moeite investeren om hen nog beter te leren kennen.’

Vier successen samen
Voor een goede sfeer is het belangrijk om als werkgever te benadrukken wat er allemaal goed gaat. En vaak zijn dit veel 

dingen. Sta regelmatig stil bij de successen die als team en bedrijf worden behaald, zowel grote als kleine successen. Rianne 

van de Sande: ’Neem bijvoorbeeld eens een schaal worstenbroodjes mee als jullie een nieuwe klant hebben binnengehaald. Dit 

kost vrijwel niets, maar is toch een leuk gebaar.” Door medewerkers mee te nemen in het succes, zullen zij trots zijn om voor 

het bedrijf te werken. Samen successen vieren is goed voor de sfeer en verbondenheid en werkt uiteindelijk stressverlagend. 

Conflict veroorzaakt veel stress
Opvallend is dat er bij langdurig verzuim ook vaak sprake is van conflict, en conflict geeft veel stress. Als werkgever is het 

dan ook belangrijk om conflict op tijd te signaleren en met de betrokken medewerkers om de tafel te gaan. ’Probeer er op 

deze manier onderling uit te komen. Lukt dit na meerdere pogingen niet? Schakel dan pas de hulp in van een bedrijfsarts.’ 
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Re-integratie 
na langdurig 
verzuim
Uiteindelijk vindt niemand het fijn om langere tijd ziek thuis 

te zijn. Werk geeft structuur aan de week en geeft bovendien 

voldoening. Daarnaast is werk een belangrijke bron van 

sociaal contact. Medewerkers zullen over het algemeen dan 

ook graag hun werkzaamheden weer oppakken na langdurig 

te hebben verzuimd. Toch blijkt dat niet voor iedereen even 

makkelijk. ’Vooral de medewerkers die langere tijd ziek thuis 

waren, missen de aansluiting als zij weer aan het werk gaan. 

Mogelijk verzuimen zij hierdoor langer dan nodig is’, zegt 

Rianne van de Sande. ‘Ook missen deze medewerkers de 

aansluiting met collega’s en leidinggevenden, die zij lange 

tijd niet hebben gezien en gesproken.’

De (belangrijke) rol van de werkgever
Wat is de rol die een werkgever kan spelen in de re-integratie 

van een medewerker? ‘Belangrijk is dat er aandacht is 

voor de medewerker. Probeer de medewerker tijdens 

de verzuimperiode te bewegen om zo nu en dan naar 

kantoor te komen. Niet per se om te werken, maar wel om 

de binding met het werk en de collega’s te blijven voelen’, 

antwoordt Rianne van de Sande. ‘Ook is het belangrijk om 

als werkgever uit te spreken dat je de medewerker mist. 

Laat blijken dat deze persoon een belangrijke functie 

vervult binnen het bedrijf. Spreek uit dat de persoon op 

waarde wordt geschat.’
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Omgaan met werkstress: 
de tips op een rij
In de vorige hoofdstukken hebben we besproken wat werkstress inhoudt, welke signalen erbij horen 

en hoe u er als werkgever mee om kunt gaan. Tot slot geven wij nog een aantal praktische tips:

➔ Wees alert op de signalen van werkstress. In een vroeg stadium kunt u nog veel doen.

➔ Plan regelmatig een persoonlijk gesprek met uw medewerkers.

➔ Werken uw medewerkers (deels) vanuit huis, plan dan regelmatig online gesprekken

met hen om de verbondenheid ook op afstand te blijven voelen.

➔ Stel de juiste vragen tijdens deze gesprekken om de situatie van iedere medewerker

te begrijpen.

➔ Bepaal samen met uw medewerkers wat werkstress voor iedereen betekent.

➔ Laat zien dat u zorgen serieus neemt en handel hiernaar.

➔ Maak duidelijke afspraken met uw medewerkers bij verzuim.

➔ Laat duidelijk blijken dat u uw medewerkers op waarde schat.

➔ Ga conflicten niet uit de weg, maar maak het bespreekbaar.

➔ Probeer er onderling uit te komen. Lukt dit niet, schakel dan de hulp in van

een bedrijfsarts.
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