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Stress…? 
Een psychologische en fysiologische kijk. 
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Het opzetten van een stressbeleid. 



Niet de gebeurtenis of situatie op zich bepaalt onze 

reactie, wel de manier waarop we deze situatie of 

gebeurtenis bekijken. 



Uit balans

4Het opzetten van een stressbeleid. 
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GAS
General Adaptation Syndrome, ontwikkeld door Hans Selye.



Alarmfase 
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• Primitieve reacties (fight or flight)

• Vrijmaken van adrenaline en verhoging energie

• Snelle & aangepaste reacties om te reageren op externe stressor

Het opzetten van een stressbeleid.
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Weerstandsfase

• Situatie van uithouding

• Cortisolverhoging
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Uitputtingsfase - Burn-out ligt op de loer…
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• Traditionele kijk op burn-out (Maslach & Leiter, 1997)

- Burn-out als syndroom van 3 samenhangende verschijnselen:

- Uitputting (mentaal, fysiek en emotioneel)

- Distantie (afstandelijke, soms cynische houding ten aanzien van het werk)

- Gevoel van onbekwaamheid (eigen competenties laag inschatten) 

Het opzetten van een stressbeleid.



Uitputtingsfase - Burn-out ligt op de loer…

12

• Nieuwe inzichten anno 2018 (Onderzoeksgroep Arbeids-, 
Organisatie- en Personeelspsychologie van KU Leuven -
Steffie Desart, Wilmar Schaufeli en Hans De Witte)

- Burn-out bestaat uit 5 kernsymptomen:

- Uitputting

- Cognitief controleverlies

- Emotioneel controleverlies

- Depressieve klachten

- Mentale distantie

Het opzetten van een stressbeleid



Stress 
Risicofactoren en beschermende factoren
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Het opzetten van een stressbeleid.



Het WEB-model
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Werk Stressoren en Energie Bronnen ( Demerouti E, Bakker A.B., Nachreiner F, Schaufeli 2001)

Het opzetten van een stressbeleid.



Werk-gerelateerde stress-en energiebronnen
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HOOFDSTUK Vbis, Art. 32/1.(definitie van 
psychosociale risico’s op het werk) van de Wet 
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
(B.S. 18.9.1996) 
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PERSOON

(40%)

Lage hardiness

Laag zelfvertrouwen

Externe attributie

Vermijdingsgerichte 

coping

WERKOMGEVING

(60%)

Workload (werkbelasting) 

Control (controle)

Reward (beloning) 

Community (samenhorigheid)

Fairness (rechtvaardigheid) 

Values (waarden)

(Maslach & Leiter, 1997)

Persoon-gerelateerde stress-en energiebronnen
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Optimisme Hoop 

Zelf-
effectiviteit

Veerkracht

Ontwikkelbaar

WerkplezierꙞ Organisatie-uitkomstenꙞ

De 4 componenten van PsyCap (Psychological Capital), 
ontwikkeld door Fred Luthans, managementprofessor gespecialiseerd in organisatiegedrag.
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Let’s take a break



Het opzetten van een
stressbeleid in de onderneming
Waarom? Wat is het belang?

Maar vooral, …hoe? 
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Waarom? 

• Wettelijke bepalingen

• Incident(en)

• Uitdagende werkcontext (VUCA-wereld)

• Visie & strategische doelstellingen 

• Organisatorische veranderingen met 
impact op psychosociaal welzijn

• …?

Het opzetten van een stressbeleid 20



Hoe? 
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1. Engagement 
& draagvlak 

creëren 

2.

Beginsituatie in 
kaart brengen 

3. 

Prioriteiten & 
doelstellingen 

bepalen 

4.

Uitwerken 
acties

5. 

Acties 
uitvoeren

6. 

Evalueren & 
bijsturen 

7. 

Verankeren 

Geïnspireerd op het 7-stappenmodel van het Vlaams 
Instituut voor gezondheidspromotie (VIG).



Stap 1 │ Engagement & draagvlak creëren 
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Het beste idee is van iedereen. 



Stap 1 │ Engagement & draagvlak creëren
Engagement van de top

A. Lever ‘bewijs’ met harde cijfers.

- (gepersonaliseerde) businesscase

- de knipperlicht methode (12 indicatoren). Handleiding 

en tools gratis www.werk.belgie.be

23Het opzetten van een stressbeleid. 

http://www.werk.belgie.be/


Stap 1 │ Engagement & draagvlak creëren

24

Engagement van de top

Enkele ‘confronterende’ cijfers:

• 36,8% heeft werkstress, bij 13,6% is er sprake van acuut problematische stress (Bron: Vlaamse 
Werkbaarheidsmonitor, 2019)

• 21,1% heeft motivatieproblemen (Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor, 2019)

• 1 op de 6 werkende Vlamingen kampt met burn-out klachten of loopt risico op (KU Leuven, 2019).

• Kort ziekteverzuim op 5 jaar tijd met 14,4% gestegen (Acerta, 2019).

• Het langdurig ziekteverzuim ligt hoger dan het kortdurend ziekteverzuim (SD Worx, 2018).

• De groei van onze arbeidsproductiviteit kalft sterk af, opvallend sterker dan in andere landen 
(OESO, 2019).

• Onderzoek (2016-2017) door Attentia (i.s.m. Monstarecon, Prof. Guy Notelaers) bij 141 
organisaties en 19.508 respondenten: 22,70% ervaart een acuut problematische herstelnood (zie
volgende slide)

Het opzetten van een stressbeleid. 



Stap 1 │ Engagement & draagvlak creëren
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Engagement van de top

Het opzetten van een stressbeleid. 

Onderzoek (2016-2017) door Attentia (i.s.m. Monstarecon, Prof. Guy Notelaers) 

bij 141 organisaties en 19.508 respondenten. 
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0,83 miljard € (arbeider) …

1,58 miljard € (bediende) …

2,08 miljard € (arbeider) …

3,95 miljard € (bediende) …

X 2,5

Stap 1 │ Engagement & draagvlak creëren
Engagement van de top

Kost van het absenteïsme voor het geheel van werkgevers in België 
(uitgedrukt in miljard euro)

Arbeider* Bediende**

Directe kost*** 0,83 1,58

Indirecte kost**** 2,08 3,95

TOTAAL 2,91 5,53

* Gemiddeld bruto maandloon arbeider volgens gegevens van RSZ en het 
Federaal Planbureau: €2.604
** Gemiddeld bruto maandloon bediende volgens gegevens van RSZ en het 
Federaal Planbureau: €3.988
***Inbegrepen: kosten gewaarborgd maandloon + patronale kost + pro ratio 
eindejaarspremie en vakantiegeld
****Indirecte kost = 2,5 x directe kost

Bron: ©Securex (www.securex.be/whitepapers



Stap 1 │ Engagement & draagvlak creëren
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Engagement van de top

Het opzetten van een stressbeleid. 

Probeer eventueel een gepersonaliseerde businesscase uit te werken.



Stap 1 │ Engagement & draagvlak creëren 

28

Engagement van de top

Het opzetten van een stressbeleid

B. Zet de neuzen in dezelfde richting

- Workshop visie.

C. Druk engagement uit in een beginselverklaring

- Formaliseren van de uitgangspunten en het niet-vrijblijvend engagement.



Stap 1 │ Engagement & draagvlak creëren 
Engagement van de top

29Het opzetten van een stressbeleid.



Stap 1 │ Engagement & draagvlak creëren
Draagvlak (niet te missen sleutelfiguren).

• OR & Raad van Bestuur

• Leden van de hiërarchische lijn (ploeg- en teamleiders, 
middenmanagement, senior management)

• Het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het 
Werk)

• IDPB & EDPB (Interne & Externe Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het werk)

• Ondersteunende diensten (HR, sociaal-medische 
dienst,…)HR  

• De medewerkers en hun vertegenwoordigers (vakbonden, 
werknemersafgevaardigden, vertegenwoordigers van 
diensten/afdelingen). 

30Het opzetten van een stressbeleid. 



Stap 1 │ Engagement & draagvlak creëren
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Draagvlak (het belang van een participatieve aanpak en een gerichte communicatie). 

• Ga participatief te werk 

- Richt een werkgroep op.

- Zorg ervoor dat deze de diversiteit van de organisatie weerspiegelt.

• Communiceer – communiceer & communiceer!

- Ga voor een positief jargon 

positief aanwezigheidsbeleid, well@work, engaged@work, 

energy@work,     welbevinden, veerkracht, werkplezier, vitaliteit,…

- Zoek verbinding met visie, doelstellingen, waarden van de organisatie.

- ‘Why’ → ‘Compelling why’ &  ‘What’s in it for me?’

- Kies de taal en het medium in functie van de interne doelgroepen

- Gebruik diverse vormen en maak het visueel

- …

Het opzetten van een stressbeleid. 

Participatie en communicatie gaan
hand in hand doorheen alle fasen
van het stappenplan!



Stap 2 │ Breng de beginsituatie in kaart 
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Meten is weten. Inzicht in data is de sleutel tot beleid en actie.
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Wat denken en voelen onze medewerkers m.b.t….?

• Welzijn en welzijn-bevorderende voorstellen

• Stress-en motivatiebronnen in het werk

Wat vertelt de organisatie ons m.b.t….?  

• De organisatiedoelstellingen voor het komende jaar

• De actuele uitdagingen van de business

• De HR- en andere relevante data

• Reeds genomen acties en hun impact

Het opzetten van een stressbeleid.

Stap 2 │ Breng de beginsituatie in kaart 
Twee perspectieven



Stap 2 │ Breng de beginsituatie in kaart 
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A) Van de medewerkers. 

Het opzetten van een stressbeleid.

Kwantitatief Kwalitatief 

Vragenlijstonderzoek Gesprekken 

Cijfers Voorbeeldsituaties & welzijn-bevorderende 
voorstellen

Vaak benchmarkgegevens Geen benchmarkgegevens 

Maximale participatie (bereik, drempel, 
representativiteit)

Participatie vaak beperkter (criterium-
representativiteit) 

Verwachtingen Verwachtingen nog hoger

Analyse van de psychosociale risico’s en de beleving van het welzijn



Kwantitatieve 
RAPSY
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SENSOR

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE VRAGENLIJST
In samenwerking met Prof. Guy Notelaers –

KU Leuven, Universiteit Bergen (Noorwegen)

CONFORM WETTELIJKE VEREISTEN 

RISICOANALYSE PSYCHOSOCIALE 

ASPECTEN

DYNAMISCH DASHBOARD 

VOOR RAPPORTERING

Voorbeeld van vragenlijstonderzoek
SENSOR-welzijnsenquête



01 02 03
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04

Taakeisen

Rolaspecten

Arbeidsomstandigheden

Ongewenste gedrag

Uitdagend werk

Controlemogelijkheden

Sociale hulpbronnen

Organisationele hulpbronnen

Arbeidsvoorwaarden 

Engagement 

Plezier in het werk

Herstelnood

STRESSBRONNEN MOTIVATIEBRONNEN WELZIJNSINDICATOREN

…

EXTRA MODULES

Voorbeeld van vragenlijstonderzoek
SENSOR-welzijnsenquête



Communicatie, afnamevorm & 
begeleiding, monitoring respons & 
reminders,… sleutelfactoren voor een 
goede participatie. Houd altijd rekening 
met doelpubliek!

Attentia streeft naar min. 65% deelname, 
gebaseerd op de criteria van de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA):
• tussen 80 en 100%: uitstekende responsgraad
• tussen 60 en 80%: goede responsgraad
• tussen 40 en 60%: matige responsgraad
• lager dan 40%: ondermaatse responsgraad

Kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s
Afnamevormen & vooropgestelde participatiegraad
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Scores werkaspecten en 

welzijnsindicatoren

Externe benchmarkInterne vergelijkingen

Regressieanalyse en 

prioriteitengrafiek

SENSOR

Overzicht van de scores op de stress-

en motivatiebronnen + de scores op de 

3 welzijnsparameters en dit zowel op 

organisatie-als groepsniveau. 

Vergelijking van bedrijfsresultaten met 

nationale benchmark (+/-140.000 

referenties in België) of een relevante 

sector (op basis van NACE).

Detectie van risicogroepen in de 

organisatie o.b.v. persoons- en 

bedrijfsgebonden gegevens.

Het belang en de impact van de 

stress-en motivatiebronnen op het 

welzijn in de organisatie. 

Kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s
Analyses en output
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Kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s
Van risico-inventarisatie naar risicoanalyse



In de preventie van stress is het 

essentieel om het werktempo en 

de emotionele belasting te 

bewaken.

PRIORITEITENGRAFIEK HERSTELNOOD

Kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s
Van risico-inventarisatie naar risicoanalyse



Amplitie (verhogen van 

welzijn) door in te zetten 

op 

vaardigheidsbenutting 

en een efficiënte 

arbeidsorganisatie.

PRIORITEITENGRAFIEK ENGAGEMENT PRIORITEITENGRAFIEK PLEZIER

Kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s
Van risico-inventarisatie naar risicoanalyse



STRESSBRONNEN

MOTIVATIEBRONNEN WELL-BEING

STRESSREACTIES

Rolproblemen

Taakeisen

Uitdagend werk

Controlemogelijkheden

Sociale steun

Herstelnood

Engagement

Plezier in het werk

…

….

STRESSPREVENTIE

MOTIVATIEBEVORDERING

Kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s
Twee-sporen beleid: preventie & amplitie



STRESSBRONNEN

MOTIVATIEBRONNEN WELL-BEING

STRESSREACTIES

Rolproblemen

Taakeisen

Uitdagend werk

Controlemogelijkheden

Sociale steun

Herstelnood

Engagement

Plezier in het werk

Loyauteit (verloopintentie)

…

Verzuimgedrag

OCB

…

….

Gezondheidsbeleving

Emotionele betrokkenheid 
t.a.v. de organisatie

BELEVING VAN WERK EN WELZIJN OUTCOMES



01 02 03
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▪ Welke stress- en motivatie-bronnen 
zijn aandachtspunten voor de 
medewerker?

▪ Hoe scoort de medewerker op 
werkbeleving ?

▪ Interpretatie van het individuele 
profiel:

▪ Van rood (sterk onder druk) naar 
groen (weinig of geen psychosociale 
belasting)

▪ Acties die de medewerker kan 
ondernemen om welzijn te 
verbeteren

▪ Doorverwijzing naar hulpkanalen

INDIVIDUELE RESULTATEN PROFILERING ADVIES

Kwantitatieve analyse van de psychosociale risico’s
Individueel feedbackrapport met adviezen



Kwalitatieve 
RAPSY
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Individuele 
gesprekken

Werkgroep(en) 

✓ Praktisch (communicatie & 
uitnodiging, voorbereiding, 
planning, taal, locatie,…) 

✓ Keuze van de deelnemers 
(variatie-dekkende 
generaliseerbaarheid)

Kwalitatieve analyse van de psychosociale risico’s
Gesprekken - individueel of in groep
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• Interviewleidraad met prioritering binnen de 5 A’s

https://sentral.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS300389557&state=changed

• Open interview m.b.h.v. het JD-R model

▪ de ‘energievreters’ op het werk (stressbronnen) 

▪ de ‘energiegevers’ op het werk (motivatiebronnen)

▪ balans – effect op welzijn en gezondheid 

▪ persoonlijke hulpbronnen 

▪ welzijn-bevorderende suggesties 

https://sentral.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS300389557&state=changed
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Afgeleide van de DIP-methode:

• 1ste bijeenkomst │ Inventariseren van concrete werksituaties met een psychosociaal 

risico + inventariseren van de motiverende werkaspecten

• 2de bijeenkomst │ Bepalen van de prioriteiten 

• 3de bijeenkomst │ Voorstellen van welzijn-bevorderende maatregelen 

https://sentral.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS300395774&state=changed

https://sentral.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS300395774&state=changed


Stap 2 │ Breng de beginsituatie in kaart 
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HR- en andere relevante data

• Ernstige arbeidsongevallen

• Verzuimcijfers:

- Afwezigheden van lange duur wegens ziekte

- Herhaalde, kortdurende afwezigheden wegens ziekte

• Verloop en interne personeelsmutaties

• Aanvragen tot psychosociale tussenkomst

• Stakingen, collectieve werkonderbrekingen en vergelijkbare acties

• …

Het opzetten van een stressbeleid

B) Van de onderneming. 



Stap 2 │ Breng de beginsituatie in kaart 
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B) Van de onderneming. 

Het opzetten van een stressbeleid.

Individu Groep Organisatie Fysieke & sociale 
omgeving buiten de 

organisatiePrioritaire groep of 
risicogroep

Organisatorisch 
afgebakende groep

Informatie, sensibilisatie en
training 

Werk(omgeving)

Afspraken & regels

Detectie, interventie en
doorverwijzing

Afgeleid van de Gezondheidsmatrix van het Vlaams Instituut Gezond leven (2018)

Reeds genomen acties en hun impact (voorbeeld van een inventarisatiematrix)



Stap 3 │ Prioriteiten en doelstellingen bepalen
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Waar gaan we op inzetten? Wat willen we bereiken?



Stap 3 │ Prioriteiten en doelstellingen 
bepalen
Waar gaan we op inzetten? Wat willen we bereiken?
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• In consensus met de werkgroep een antwoord 
formuleren op:

- Prioriteiten

- Welke problemen zijn prioritair?

- Zijn er prioritaire groepen? 

- Doelstellingen

- Wat is, voor elk van deze prioriteiten, onze 
doelstelling (wat willen we bereiken)?  

Het opzetten van een stressbeleid.
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Gekozen prioriteit Brainstorm over doelstellingen

Communicatie • Bij het opstellen van een communicatieplan de diverse doelgroepen betrekken. 
• Goed differentiëren (de taal en de communicatiekanalen aanpassen aan de doelgroep).
• Meer inzetten op persoonlijke communicatie door de leden van de hiërarchische lijn.
• Ervoor zorgen dat belangrijke boodschappen ‘leven’ op de vloer, dat erover wordt ‘gebabbeld.
• Onze successen delen en het belang van de bijdrage van onze medewerkers hierbij benadrukken.

Zorg en begeleiding • Het is onze doelstelling om trainingen aan te bieden in stressmanagement en versterken van persoonlijke hulpbronnen (bijv. veerkracht).
• Het is onze doelstelling om een zorgbeleid (bij wie kan men terecht met welke hulpvraag?) uit te werken en hierover duidelijk te

communiceren. 
• Het is onze doelstelling om een Employee Assistance Program (EAP) aan te bieden. 
• Het is onze doelstelling om de leidinggevenden te trainen in het vroegtijdig herkennen van signalen van onwelzijn bij hun medewerkers 

en hen communicatievaardigheden bij te brengen in het voeren van een ‘signaalgesprek’. 

Psychosociaal welzijnsklimaat • Regelmatig communiceren over acties die bijdragen tot het welbevinden van de medewerkers. (bekijk dit ruim: veiligheid, kwaliteit, HR, 
ergonomie, arbeidshygiëne,…)

Ongewenst gedrag • Informatie-en sensibilisatie campagne uitwerken.
• Regelmatig herhalen van de interne procedures en daarbij de nadruk leggen op dialoog.
• De (direct) leidinggevenden hebben een primordiale rol in de preventie van ongewenst gedrag. Elke leidinggevende moet notie hebben 

van de wetgeving en moet beschikken over een aantal basisvaardigheden (zoals vroegtijdig en adequaat ingrijpen bij interpersoonlijke 
spanningen in het team). 

Arbeidsvoorwaarden 
(appreciatie verloning, 
loopbaanmogelijkheden)

• Het is onze bedoeling om transparanter te communiceren over de (financiële en niet-financiële) aspecten van het verloningspakket. 
• Het is onze doelstelling om interne vacatures te publiceren en erover te communiceren.
• Het is onze doelstelling om elke medewerker die niet is weerhouden, hierover persoonlijk in te lichten en feedback te geven.
• Het is onze bedoeling om interne mobiliteit meer bespreekbaar te maken. We willen voorkomen dat medewerkers vertrekken terwijl er

eigenlijk toch een interne oplossing voor handen was.
• Onze doelstelling is te focussen op het behoud van ons personeel via talentmanagement.
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Gekozen prioriteit Brainstorm over doelstellingen

Leiderschap –
organisatiedoelstellingen en 
waarden 

• Alle leden van de hiërarchische lijn kennen onze waarden en dragen deze uit naar hun medewerkers. 
• Alle leden van de hiërarchische lijn kennen de organisatiedoelstellingen en brengen ze over (op een motiverende en 

ondersteunende wijze) naar hun medewerkers. Daarbij moet voor elke medewerker duidelijk zijn hoe hij/zij bijdraagt tot 
een bepaald doel.

• Het is onze doelstelling om op regelmatige tijdstippen korte, informele ‘vinger-aan-de-pols’-gesprekken in te lassen, zodanig 
dat de leidinggevende voeling krijgt met de persoonlijke waarden & normen van zijn teamleden.

Leiderschap –
besluitvorming verduidelijken in 
kader van autonomie

• Het is onze doelstelling om aan elke medewerker duidelijk te maken hoe de besluitvorming verloopt (Wie beslist wat? Waar 
kan ik als werknemer zelf over beslissen? Bij wie moet ik terecht als ik zelf niet kan of mag beslissen? Wie vervangt deze 
beslisser op momenten dat hij/zij niet bereikbaar is en de beslissing dringend moet genomen worden?)

Leiderschap –
verbondenheid 

• Onze doelstelling is om ‘verbindend leidinggeven’ op te nemen in de ontwikkelingstrajecten van de leidinggevenden (d.w.z. 
samenwerking aanmoedigen, team spirit en –focus bevorderen, oog hebben voor spanningen en in staat zijn deze te 
verminderen).

• Onze doelstelling is om een budget te voorzien om initiatieven ter bevordering van de teamgeest te financieren. 
• Onze doelstelling is om te bepalen, op basis van good practices binnen onze onderneming en theoretische inzichten, wat de 

kenmerken zijn van een goed teamoverleg met aandacht voor kennisdeling en kruisbestuiving. 

Leiderschap –
arbeidsorganisatie

• Onze doelstelling is om het tot de taak te maken van elke leidinggevende om voor elk van zijn/haar medewerkers 
duidelijkheid te scheppen in de procesgang m.b.t.:

✓ Hoe de flow in de eigen afdeling verloopt
✓ Hoe de flow van de ene naar de andere afdeling verloopt (=zicht krijgen op de inter-afhankelijkheid tussen de afdelingen)
✓ Het effect van de kwaliteit van zijn/haar werk op de andere schakels binnen het proces
✓ De rollen (wie doet wat, wie is verantwoordelijk voor wat?)
✓ De persoonlijke bijdrage: ‘waarom is het belangrijk dat ik doe wat ik doe?’ ‘hoe draag ik bij tot het grote geheel, tot de 

organisatiedoelstelling?’



Stap 4 │ Acties uitwerken 

56

De doelstellingen vertalen naar concrete acties



Stap 4 │ Acties uitwerken
De doelstellingen vertalen naar concrete acties.
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• Evalueer de doelstellingen uit de vorige stap:

1. Test van haalbaarheid: 

- Zijn de benodigde middelen (tijd, geld,…) ook beschikbaar?  

2. Test van connectiviteit

- De doelstelling kan geconnecteerd worden met de visie, waarden, organisatiedoelstellingen

- De doelstelling speelt in op de uitdagingen van de business

- Kan de doelstelling gekoppeld worden aan het jaaractieplan van HR?

- Kan de doelstelling gekoppeld worden aan het GlobaalPreventiePlan (GPP)?

- …

3. Test van eenduidigheid 

- Is de doelstelling ondubbelzinnig opgesteld m.a.w. slechts op één manier op te vatten?

Start de vertaalslag naar concrete acties voor de doelstellingen die de 
evaluatie doorstaan. 

Het opzetten van een stressbeleid.
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Vier richtlijnen bij deze vertaalslag:

1. Start met de ‘as-is’-situatie (inventarisatiematrix)

- Wat doen we al? Wat werkt wel, wat werkt niet? 

- Hoe kunnen we het anders en beter doen?

- Welke nieuwe of ‘hernieuwde’ acties zien we?

Het opzetten van een stressbeleid.
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De doelstellingen vertalen naar concrete acties.

2. Concretiseer

- Specifiek │ heel concreet en aangepast aan de doelgroep.

- Zichtbaar │ leidt tot een waarneembare verandering.

- Gedragen │ er is een commitment.

- Haalbaar

- Is de actie uitvoerbaar, rekening houdend met timing, middelen,...?

- Is de actie ook haalbaar vanuit het perspectief van de doelgroep?

- Tijdgebonden │ start, loopt (bepaal mijlpalen) en eindigt binnen een

welbepaalde tijdspanne.

Het opzetten van een stressbeleid.
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3. Maak een plan

a. DOELSTELLING 

b. DOELGROEP 

c. ACTIE │ Benoem met een concrete titel. 

d. TAAKVERDELING │ wie doet wat?

e. VERANTWOORDELIJKHEID│ wie is verantwoordelijk voor het eindresultaat?

f. AFGEBAKENDE TIMING  │ mijlpalen en deadline

g. MIDDELEN │ organisatorisch, financieel, materiaal,…

h. COMMUNICATIEKANALEN  

i. EVALUATIE │ Wat zijn de criteria? Hoe bijsturen wanneer het niet loopt zoals verwacht?

Het opzetten van een stressbeleid. 
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4. Check of het plan een evenwichtige mix is

- Doelgroep │ organisatie + groep + individu 

- Preventie │ primair (voorkomen) + secundair (beperken) + tertiair (herstellen) 

- Termijn │ ‘quick wins’ + langere termijn acties

Het opzetten van een stressbeleid. 

Complementair & sequentieel



Stap 5 │ Acties uitvoeren 

62

Betrokkenheid en participatie maximaliseren. 



Jazeker! Mmm…

“Als het beleid eenmaal is vastgesteld, dan is het alleen 
nog maar een kwestie van uitvoeren.”
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Betrokkenheid en deelname maximaliseren. 

• Maximaliseer de steun van het management:

- Geef een persoonlijke uiteenzetting.

- Spreek duidelijk af wie deze rol op zich neemt, wat er zal gezegd worden en hoe het zal gebracht worden.  

- Toon alleszins aan dat het actieplan past binnen de visie en bijdraagt aan de strategische doelen.

- Steun van het management zal essentieel zijn voor het:

- vrijmaken van middelen

- actief uitdragen van het plan naar de medewerkers

• Organiseer ‘kick-off’-meetings om het actieplan toe lichten, te bespreken en feedback te ontvangen. 

• Maak fysieke informatiepunten en/of een webpagina en/of adverteer in het bedrijfsblad.

Het opzetten van een stressbeleid.
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Betrokkenheid en deelname maximaliseren. 

• Maak het voor de medewerkers gemakkelijk om deel te nemen aan de activiteiten. 

• Informeer regelmatig over de voortgang van het actieplan, deel mee wat er nog gepland is, vier

successen en positieve uitkomsten (hoe klein ook en leg de link tussen het succes en de genomen acties). 

• Geef regelmatig een stand van zaken op het CPBW, de OR en binnen eventuele andere overlegstructuren. 

• Haak zo veel mogelijk aan bij al lopende programma’s in de organisatie. 

• Bekijk de lijst met nationale themadagen op https://www.weliswaar.be/themadagen en pak uit met een 

passende activiteit die laagdrempelig is en/of gemakkelijk kan georganiseerd worden.

• …

Het opzetten van een stressbeleid.
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Houd de vinger aan de pols en stuur bij waar nodig. 
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1. Waarom evalueren?

- Aantonen dat het actieplan werkt: 

➢ Interesse hernieuwen 

➢ Verantwoorden bij het management van het belang van 

voortgezette investering 

- Kwaliteit van het actieplan verhogen

➢ Tussentijds evalueren = ‘onderweg’ leren en indien nodig 

bijsturen.

Het opzetten van een stressbeleid.
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2. Wat evalueren?

Input • De middelen die worden ingezet (personen, financiën, materiaal).
• De samenwerking binnen de werkgroep (Hoe is het met de motivatie van de leden 

van de werkgroep? Vinden zij dat hun inspanningen voldoende resultaat 
opleveren?,…).

• De samenwerking met eventuele partners.
• Het proces (wat is er gebeurd?; hoe is het verlopen?; waarom liep het zo?; hoe 

verliep de communicatie doorheen de verschillende fasen?,…).

Acties • Was de actie uitvoerbaar? Welke moeilijkheden hebben we ondervonden? 
• Hebben we bereikt wie we wilden bereiken?  
• Zijn de deelnemers tevreden? 

Output, outcome
& impact

• Output: de directe waarneembare uitkomst van de actie
• Outcomes: de korte en medium termijn effecten van de output. 
• Impact: de lange termijn verandering die nagestreefd wordt, het resultaat van de 

outputs en outcomes, vaak zeer moeilijk te meten.

Integratie & 
connectiviteit

De onderneming en haar omringende context zijn veranderbaar. Las een moment in 
om te evalueren of de doelstellingen en acties nog voldoende inspelen op de actuele 
uitdagingen. 

• Vertaal naar concrete 
verbeterpunten.

• Maak een kort evaluatieverslag.

• Deel de resultaten met de 
werkgroep en de sleutelfiguren 
(inclusief het management en het 
middenkader).

• Communiceer ook naar alle 
medewerkers. 
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Het opzetten van een stressbeleid. 
Bron van inspiratie: https://strategylab.io/actieplan-uitvoeren-en-verbeteren/

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Sept. Oktober Nov. Dec.

U U U U U U U U

Updatesessies

Doel: 
- alle betrokkenen op de hoogte brengen van de voortgang
- de acties die niet volgens plan verlopen een duw in de goede richting 

geven. 

Frequentie: maandelijks 
Duur: 30 min. (max. 1 uur)

U

B B B B

Bijstuursessies

Doel: terugkijken en vooruit kijken, ‘onderweg’ leren en indien nodig
bijsturen.

Frequentie: elk kwartaal
Duur: ± 2u

B

3. Hoe evalueren?

C C C

Connectiviteit Sluiten de doelstellingen en de acties nog aan bij de actuele uitdagingen van de onderneming?  C

https://strategylab.io/actieplan-uitvoeren-en-verbeteren/
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Houd de vinger aan de pols en stuur bij waar nodig

Het opzetten van een stressbeleid.

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Sept. Oktober Nov. Dec.

U U U U U U U U

Updatesessies U

B B B B

C C C
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Houd de vinger aan de pols en stuur bij waar nodig

Voorbereiding (voorafgaand aan de meeting)

1. Vraag aan elke verantwoordelijke van actie(s) om:

- Een korte update te maken van de status van elke actie:

- Wat heb je gedaan?

- Wat ga je de komende periode doen?

- Wat heb je nodig (van het team) om de actie goed af te ronden?

- Een visuele aanduiding van de status van elke actie: 

- Groen: de actie loopt volgens plan, zowel inhoudelijk als op schema.

- Oranje: de actie verloopt niet volgens plan, maar het is nog mogelijk de achterstand in te lopen.

- Rood: de actie loopt niet goed, het is (bijna) niet meer mogelijk de planning of de gewenste resultaten te 
halen

2. Deel deze updates met de werkgroep-leden. Vraag hen om ze te bekijken, voorafgaand aan de 
updatesessie.

Het opzetten van een stressbeleid

Updatesessies
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Houd de vinger aan de pols en stuur bij waar nodig

Agenda

• Bespreking van de acties met als status oranje of rood:

- Wat zijn de achterliggende redenen waardoor de actie niet volgens plan verloopt?

- Wat gaan we doen om de actie te verbeteren of te versnellen?

• Verwerk dit in het actieplan.

• Zet de acties die afgerond zijn op de status ‘Afgerond’.

Het opzetten van een stressbeleid

Updatesessies
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Houd de vinger aan de pols en stuur bij waar nodig

Het opzetten van een stressbeleid.

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Sept. Oktober Nov. Dec.

U U U U U U U U

Bijstuursessies

Terugkijken & vooruit kijken

Bijsturen waar nodig.

B B B B

R R R

B
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Houd de vinger aan de pols en stuur bij waar nodig

• Voorbereiding (idem)

• Agenda:

Het opzetten van een stressbeleid

Bijstuursessies

TERUGBLIKKEN
1. Evaluatie van de acties met status ‘afgerond’

• presenteer de resultaten van afgeronde acties en vraag feedback om het resultaat nog te 
verbeteren.

2. Evaluatie van de acties met status oranje of rood:
• Wat zijn de achterliggende redenen waardoor de actie niet volgens plan verloopt?
• Wat gaan we doen om de actie te verbeteren of te versnellen?

3. Evaluatie van het afgelopen kwartaal
1. Bespreek de volgende onderwerpen:

• De samenwerking in het team
• De samenwerking met anderen (bijv. medewerkers die bij de acties betrokken zijn)
• Het proces
• De faciliteiten

2. Geef bij elk onderwerp aan: 
• Wat moeten we verbeteren of waar moeten we mee beginnen?
• Wat moeten we behouden?
• Waar moeten we mee stoppen?

VOORUIT KIJKEN 
1. Zijn er nieuwe acties nodig om de strategie te

realiseren? Zo ja, welke?
2. Wat zijn de prioriteiten voor het komende

kwartaal? Welke acties gaan we uitvoeren?
Verwerk dit in het actieplan.

3. Geef de acties voor het komende kwartaal de
status ‘Mee bezig’.



75Het opzetten van een stressbeleid

Communiceer ook buiten de werkgroep 
over de voortgang. 

Laat weten welke resultaten gehaald zijn 
en wat de prioriteiten zijn voor het 
komende kwartaal.
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Continuering en integratie van het beleid en de acties. 



Verankeren 
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Continuering en integratie van het beleid en de acties. 

• Vinger aan de pols

- Blijf letten op signalen van stress op de 3 niveaus (organisatie, groep en individu):

- Organisatie & groep: herhaal de collectieve risicoanalyse

- Groep: monitor relevante indicatoren en onderneem actie waar nodig

- Individu: zorg ervoor dat de direct leidinggevenden signalen van on-welbevinden (h)erkennen

• Geïntegreerd

- Integreer het actieplan in het GPP, het HR-jaarplan, het kwaliteitsbeleid, het ruimer gezondheidsbeleid, ….

- Neem het actieplan op in de plannings- en controlecyclus van de onderneming (waar staat de organisatie in relatie tot de doelstellingen?).

- Haak vast aan een aspect van het beleid waarin de onderneming al uitblinkt (bijv. ben je sterk in veiligheid, leg dan het verband tussen stress en veiligheid).

Het opzetten van een stressbeleid
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Continuering en integratie van het beleid en de acties. 

• Communicatie

- Blik terug op de communicatie doorheen de gevolgde stappen; verbeter indien nodig (manier van communiceren regelmatig bijsturen, helpt ook om de aandacht te
behouden).

- Blijf voldoende en enthousiast communiceren (successen, veranderingen, …)

• Bespreekbaarheid

- Zet het welbevinden van de medewerkers regelmatig op de agenda van vergaderingen, maak er een vaste rubriek van in het personeelsblad of andere communicatiekanalen.

- Besteed in het jaarlijkse functioneringsgesprek aandacht aan mentaal welbevinden, veerkracht, bevlogenheid, mentaal kapitaal, persoonlijke groei en talent.

• Interdisciplinair & gecoördineerd

- Kies voor een interdisciplinaire aanpak & zet een coördinatiestructuur op om de samenwerking tussen de actoren te vergemakkelijken en een coherent beleid te voeren.

• Expertise

- Zorg ervoor dat de actoren over voldoende HR-welzijnsexpertise beschikken.

- Moedig het management aan om zich bij te scholen rond thema’s binnen het psychosociale welzijnsdomein.

• (…)

Het opzetten van een stressbeleid


