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Stress is de meest voorkomende 
beroepsziekte in Nederland. Maar liefst 
één op de vijf Nederlanders heeft wel 
eens last van ernstige stress. 1 miljoen 
werknemers lopen het risico op een 
burn-out of andere werkgerelateerde 
psychische aandoeningen.

Als een werknemer een burn-out krijgt, 
komt deze in de meeste gevallen thuis te 
zitten. Deze periode duurt gemiddeld 
40 weken. De verzuimkosten als gevolg 
van een burn-out kunnen voor u als 
werkgever daardoor oplopen tot 
ca. €80.000 per werknemer per jaar.

Ook de reïntegratie op de werkvloer kan 
moeizaam verlopen na een burn-out. In veel 
gevallen is terugkeer na een burn-out naar 
de oude werkplek niet eens mogelijk. Stress 
onder medewerkers zou dus zeker uw 
aandacht moeten hebben.

Vanuit de ervaring van honderden 
begeleidingssessies per jaar in diverse 
branches heeft Instatera een effectief 
trainingsprogramma ontwikkeld. De 
maatschappij en de werkomgeving gaan 
niet veranderen dus we moeten personeel 
trainen in de omgang met stress. 
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Stress is een 
natuurlijke 
reactie van 
het lichaam

Stress heeft 
gevolgen voor 

het individu en uw 
organisatie

Stress bij uw 
werknemers is te 
herkennen aan 

diverse symptomen

Als werkgever kunt 
u veel doen om 

stress op het werk 
te voorkomen

Key takeaways

Door middel van deze whitepaper hopen wij u meer inzicht te geven in wat 
stress onder werknemers precies is en lichten we de verschillende oorzaken toe.

Daarnaast geven wij praktische tips over het herkennen en voorkomen van 
stress bij uw werknemers
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Stress is een natuurlijke reactie.

“Als u  een lichamelijke of mentale inspanning 
moet leveren kunt u stress ervaren. Om een 
betere prestatie te leveren gaat het hart 
sneller kloppen, verwijden de pupillen en 
stijgt de bloeddruk. Stress redt ons leven, 
stress maakt ons scherper en stress helpt 
ons om op dat juiste moment goed te 
presteren. Maar we kunnen niet 
(over)leven zonder stress.

Teveel stress en chronische stress zonder 
ontspanning zorgt echter voor problemen. Uw 
lichaam heeft tijd nodig om te herstellen na 
inspanning, en dat doen we te weinig. Als 
u niet de tijd neemt om te herstellen zal de 
stress zich blijven ophopen. Op den duur kan 
aanhoudende stress leiden tot 
overspannenheid en zelfs burn-out.”

Wat is stress?



Wat is stress?

Van stress naar burn-out

Als er niet op tijd wordt ingegrepen kan 
chronische stress leiden tot een burn-out, 
maar dat gebeurt niet van de een op de 
andere dag. De weg van stress naar 
burn-out bestaat uit vijf stappen: 
vermoeid, overbelast, stressklachten, over-
spannen, en burn-out. Deze stappen worden 
doorlopen als een neerwaartse spiraal, bij 
elke stap verergeren de klachten en wordt 
het lastiger om te herstellen.

Na stap 3 & 4 volgen er zelfs kantelpunten, 
het stresssysteem is dan zodanig aangetast 
dat herstel vele malen lastiger wordt. Zodra  
een werknemer overspannen is of een 
burn-out heeft, is de kans op langdurig 
verzuim groot en de kosten hoog. Tijdens de 
trainingen van Instatera leren werknemers 
stressklachten snel te herkennen. Hierdoor 
kan de neerwaartse spiraal nog voor het 
eerste kantelpunt gestopt worden. 

Vermoeid
Regelmatig te 
weinig herstel 
na stress of 
inspanning

Overbelast
Te veel 

(in)spanning, 
herstel tekort 

neemt toe

Stress 
klachten

Chronische 
stress, veel 

herstel tekort

Overspannen
 

Veranderingen
 in het stress 

systeem

Burn-out

Stress systeem
ontregeld

1e kantelpunt 2e kantelpunt



Hoe herkent u stress bij uw werknemers?

Stress kan uw organisatie beïnvloeden door 
een overmaat aan negatieve stress en dus 
verlies aan productiviteit. Er is echter 
een aantal symptomen die zich kunnen 
voordoen waar u, als werkgever, 
overmatige of chronische stress bij uw 
werknemers kunt herkennen.

Constante vermoeidheid

Lagere productiviteit

Veelvuldig ziekmelden

Snel geprikkeld

Weinig zin in sociale 

activiteiten

Cynisme over zijn 

werkzaamheden

Lichamelijke klachten

Een kort lontje 

hebben



Op de werkvloer zijn er allerlei situaties 
denkbaar die voor een verhoogd 
stresslevel kunnen zorgen. Het is aan u als 
werkgever om risico-situaties te herkennen 
en hier adequaat op in te spelen.
Trainingen kunnen personeel en managers 
helpen beter met stress om te gaan en uitval 
voorkomen.

Enkele voorbeelden van risico-situaties die 
stress kunnen veroorzaken:

Te hoge taakeisen

Te veel verschillende werkzaamheden

Geen of weinig autonomie

Targets moeten gehaald worden

Onzekerheid door een gebrek aan doelen

Ineffectief personeel door gebrek 

aan overzicht

Verveling door een gebrek aan uitdaging

Domino effect; hogere werkdruk door 

uitgevallen collega’s

Oorzaken van stress



De gevolgen van stress op uw bedrijf

Behalve dat stress gevolgen kan hebben 
voor het individu, tast het ook uw bedrijf 
aan. Zeker als u niet op tijd ingrijpt kan dit 
grote gevolgen hebben op de sfeer en 
productiviteit van uw team.

Enkele gevolgen  die stress bij werknemers 
op uw bedrijf kunnen hebben: 

Een minder fijne sfeer op de werkvloer

Geen goed functionerend en 

compleet team

Hoger gemiddeld ziekteverzuim onder 

uw werknemers

Hoge kosten door verzuim (tot 

ca. 80.000 per werknemer per jaar)

Het domino-effect: de uitval van een 

werknemer verhoogt de werkdruk op 

de rest van uw personeel.



Hoe voorkomt u stress onder werknemers?

Negatieve stress 
ombuigen naar 
positieve stress

Zorg voor 
voldoende 
beweging

Ga informele 
gesprekken aan

Geef positieve 
feedback

Zet stressmanagement op 
de agenda van 

managers. Met de juiste 
training kunnen zij 
chronische stress 

voorkomen en negatieve 
stress ombuigen naar 

positieve stress.

Even bewegen en frisse 
lucht brengen helderheid 
in het hoofd en werken 

stressverlagend. Motiveer 
werknemers om af en toe 

even te bewegen door 
bijvoorbeeld een wande-

ling in de buitenlucht 
tijdens de pauze.

Informele conversaties 
geven werknemers de 
kans om aan te geven 

hoeveel stress zij ervaren. 
Let in deze gesprekken 

goed op de eerder 
genoemde stress 

symptomen.

Geef werknemers 
regelmatig positieve 

feedback en/of 
complimenten. Zorg 

ervoor dat werknemers 
zich gehoord en 

gewaardeerd voelen.



Wat kunt u als manager doen?

Een organisatie kan vergelijken worden met 
een ijsberg, slechts een klein deel is 
zichtbaar. Het zichtbare gedeelte noemen 
we de bovenstroom, dit bestaat uit zichtbare, 
concrete zaken zoals competenties en 
doelstellingen.

Het grootste gedeelte van de organisatie is 
echter onzichtbaar, onbewust en 
onuitgesproken: de onderstroom. De 
onderstroom bestaat bijvoorbeeld uit de 
intrinsieke motivatie, de bedrijfscultuur 
en persoonlijke drijfveren. De 
stressfactoren zitten voor een groot deel in 
de onderstroom. Focus u dus niet alleen op 
de bovenstroom, maar besteed ook aandacht 
aan de onderstroom in uw organisatie.



Wat kunt u als manager doen?

Als manager heeft u een grote invloed op 
het stressniveau van uw werknemers. Werk 
kan een oorzaak zijn van stress, maar een 
gezonde werkomgeving kan ook een bron 
van energie en enthousiasme zijn. 
Gebruik de invloed die u hebt om het 
stressniveau van uw werknemers laag 
te houden.

Observeer werknemers met de 

symptomen van stress in het achterhoofd

Maak stress bespreekbaar

Houd regelmatig een informeer gesprek 

met uw werknemers

Geef uw werknemers ruimte en 

autonomie

Vraag naar zaken uit de individuele 

onderstroom



Wat kunt u als organisatie doen?

Behalve als leidinggevende kunt u ook als 
organisatie stress aanpakken. Ook hierbij 
moet u vooral kijken naar de onderstroom. 
Zaken als veiligheid, de bedrijfscultuur, 
vertrouwen en betrokkenheid hebben een 
grote invloed op het stressniveau van uw 
werknemers. 

U kunt als organisatie verschillende dingen 
doen om stress te voorkomen of aan te 
pakken:

Zet de gezondheid van uw medewerkers 
op de eerste plaats
Faciliteer gezonde maaltijden/snacks
Stimuleer meer beweging onder uw 
werknemers
Creëer een open, vertrouwelijke 
bedrijfscultuur waarin de werknemer 
op nummer 1 staat
Stel kwaliteit boven kwantiteit
Behandel iedereen gelijk en geef zelf het 
goede voorbeeld
Maak budget vrij voor preventie van 
stress en burn-out



Wat is het effect op uw bedrijf na een 
stressmanagement training?

Een training van Instatera is de eerste stap 
naar een open cultuur op het gebied van 
stress. Tijdens de training leren managers 
en medewerkers de signalen van stress te 
herkennen en hoe ze hiermee moeten 
omgaan.

Stress wordt bespreek-

baar in het management 

team en op de werkvloer

Medewerkers krijgen meer 

plezier in het werk

Er wordt effectiever 

gewerkt door beter 

stressmanagement

Het personeel wordt 

vitaler

De verzuimkosten worden 

aanzienlijk lager



Wilt u stress op de werkvloer voorkomen?

De maatschappij en de werkomgeving gaan niet 
veranderen dus we moeten personeel trainen in 
de omgang met toegenomen stress.

Met het Stress preventie Programma 
in 6 stappen naar een lager 
stressgerelateerd ziekteverzuim.

Onderzoek wijst uit dat iedere euro investering 
in preventie 4 euro oplevert. 
 
Klik hier om meer
informatie aan te vragen:
info@instatera.org

STRESSMANAGEMENT 
TRAINING VOOR DE 
MODERNE MANAGER

KENNIS
SESSIE
Interactieve 
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making

GRIP OP 
WERKSTRESS
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BALANS EN 
KRACHT IN 

JE WERK
Training

EFFECTIEVER 
WERKEN 

MET STRESS
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STRESS 
HANTERING 

IN DE 
PRAKTIJK
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STRESS
SCAN
Inzicht in 
stress in uw 
organisatie
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