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Gevolgen (werk)stress
voor inzetbaarheid medewerkers
Stress op de werkvloer is momenteel verzuimoorzaak
nummer 1. Meer dan één miljoen mensen loopt jaarlijks
het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde
psychische ziektes. Wanneer is werkdruk teveel en
vormt het een structureel probleem? Wat kunt u doen
aan het voorkomen van werkstress? Hoe herkent u
de stresssignalen en hoe pakt u dit aan? En wat is het
belang van een gezonde en vitale werkomgeving?

FEITEN EN CIJFERS WERKSTRESS

WERKDRUK

2,7 1,3 3,1
Werknemers hebben te
maken met hoge taakeisen

Werknemers vinden dat
leidinggevende geen oog
heeft voor het welzijn van
de medewerkers

Werknemers hebben weinig
regelmogelijkheden

AGRESSIE EN
ONGEWENSTE
OMGANGSVORMEN

1,7 1,1
Werknemers hebben last
van ongewenst gedrag
van externen (klanten,
patiënten, etc.)

Werknemers hebben last
van ongewenst gedrag door
leidinggevende of collega’s

GEVOLGEN VAN WERKSTRESS
GEVOLGEN VOOR
MEDEWERKER

GEVOLGEN VOOR
WERKGEVER

• fysiek: klachten als hoofdpĳn en klachten aan arm,

• 1 op 7 medewerkers heeft last van burn-out klachten
• 22% van alle verzuimende werkdagen had psychische

nek en schouder
• mentaal: psychische klachten als vermoeidheid en

klachten, overspannenheid of burn-out als reden
• veiligheid: kans op ongevallen nemen toe als

slapeloosheid en dus weinig energie
• productiviteit: lagere productiviteit. Minder geconcentreerd

medewerkers getroﬀen worden door werkstress

en krĳgt minder gedaan in dezelfde tĳd. Kans op fouten is
hoog

WAT VEROORZAAKT
WERKDRUK EN WERKSTRESS?

Werkdruk kan ontstaan door de onbalans tussen taakeisen en
regelmogelijkheden maar ook door ongewenst gedrag op de werkvloer
en persoonlijke factoren (stressvolle levensgebeurtenissen). Als dit
langdurig is en men heeft het gevoel voortdurend niet aan de gestelde
eisen te voldoen kan er stress ontstaan.

WAT KUNT U DOEN ?

Investeer in meer regelmogelijkheden en ontspanning.
Het verkleint daarmee de negatieve effecten van werk.

REGELMOGELIJKHEDEN: ONTSPANNING EN
HERSTEL, DOOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

autonomie
feedback
sociale steun
coaching
ontwikkelingsmogelijkheden
betekenisvol werk
goede relatie met leidinggevende
waardering

1.
2.
3.
4.

meer beweging op de werkvloer
meer offline werken
meer kortere pauzes
buitensporig overwerken en
werken in het weekend te
voorkomen
5. voldoende slaap

VOORDELEN INVESTEREN IN HET VOORKOMEN
VAN STRESS IS PURE WINST
Het brengt niet alleen gezonde en vitale medewerkers voort, de verhoging
van hun inzetbaarheid levert organisaties ook het volgende op:

• 69% minder verloop
• 12% meer winst
• 27% minder ziekteverzuim • 12% meer klanttevredenheid
• 18% meer productiviteit

DE INTEGRALE AANPAK VAN AON
Wij bieden een totaalpakket aan dienstverlening aan om samen
met uw organisatie het probleem te voorkomen en/of aan te
pakken. Aon gelooft in een meerjarenaanpak, waar financiering
en activiteiten elkaar aanvullen en hetzelfde doel hebben en waar
beleid, strategie en uitvoering elkaar logisch opvolgen. Samen met
onze partners bewaken en versterken we de kwaliteit van onze
aanpak en oplossingen en helpen wij uw organisatie bij het gezond
en vitaal houden van uw medewerkers.
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Ga naar aon.nl/werkstress
voor meer informatie
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