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SAMENVATTING

Werkstress is fysieke, mentale of sociale spanning die voortkomt uit werk. Werkstress kan nadelige

gevolgen hebben voor werknemers, organisaties en de maatschappij in het algemeen. Op individueel

niveau hangt werkstress samen met depressie, angst en burn out en met fysieke gezondheidsrisico’s

zoals hart en vaatziekten. Binnen organisaties kan werkstress zorgen voor ziekteverzuim,

verminderde productiviteit en uitstroom uit het arbeidsproces. Het voorkómen van werkstress zou

het lijden van werknemers kunnen verminderen en zou financieel voordeel voor organisaties en de

maatschappij kunnen opleveren. Om werkstress te kunnen voorkómen is inzicht in de herkomst van

deze werkstress belangrijk. Factoren die daarbij relevant zijn, zijn: sociale steun, autonomie

(zelfstandigheid in werk, bijvoorbeeld: zelf kunnen bepalen wanneer welke taken uitgevoerd

worden) en werkdruk.

Organisaties hebben een verantwoordelijkheid voor en een belang bij het voorkómen van

werkstress bij werknemers. Effectieve maatregelen die gericht zijn op het voorkómen van werkstress

binnen organisaties zijn weliswaar beschikbaar, maar worden niet vaak gebruikt door organisaties.

Dat komt deels doordat organisaties niet goed weten welke maatregel het best ingezet kan worden.

Het beschikbaar maken van informatie en het aanbieden van begeleiding bij het nemen van stappen

richting een geschikte aanpak voor werkstress zou organisaties kunnen stimuleren om middelen in te

zetten voor het voorkómen van werkstress. Hierdoor zou het gebruik van maatregelen door

organisaties kunnen toenemen. De doelen van dit proefschrift zijn:

1. Het onderzoeken van oorzaken van werkstress en hun relatie met mentale gezondheid,

2. Het verkennen van behoeften van belangrijke belanghebbenden ten aanzien van het

voorkómen van werkstress,

3. Het ontwikkelen, beschrijven en evalueren van een brede implementatiestrategie met

een digitaal portaal, gericht op het voorkómen van werkstress,

4. Het onderzoeken van relevante factoren in het implementatieproces van maatregelen

voor het voorkómen van werkstress.
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Oorzaken van werkstress en hun samenhang met mentale gezondheid

Zorgmedewerkers worden blootgesteld aan factoren die relevant zijn voor werkstress. Autonomie en

sociale steun zijn factoren die negatief samenhangen met stress. Gesteld wordt, dat zij grotendeels

het resultaat zijn van het psychosociale veiligheidsklimaat. Het psychosociale veiligheidsklimaat is het

door werknemers veronderstelde belang dat de organisatie hecht aan het reageren op stressvolle

arbeidsomstandigheden en het voorkómen van werkstress. Het doel van de studie omschreven in

hoofdstuk 2 was om na te gaan in hoeverre de relatie tussen het psychosociale veiligheidsklimaat en

stress wordt beïnvloed door autonomie en sociale steun. In deze studie werden het psychosociale

veiligheidsklimaat, stress, autonomie, sociale steun van collega’s en sociale steun van

leidinggevenden gemeten. Hiervoor vulden 277 zorgmedewerkers een vragenlijst in. Analyse wees

uit dat een lagere score op psychosociaal veiligheidsklimaat gepaard ging met meer stress.

Samengenomen hielpen sociale steun en autonomie iets tegen de invloed van het psychosociale

veiligheidsklimaat op stress.

Slechte arbeidsomstandigheden vormen een bedreiging voor de mentale gezondheid en de

inzetbaarheid van oudere werknemers. Het doel van de studie in hoofdstuk 3 was om na te gaan of

betere arbeidsomstandigheden samenhangen met een verandering in mentale gezondheid. In de

studie werd data gebruikt van de “Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation”

(STREAM) onder 5.249 werknemers tussen de 45 en 65 jaar. We hebben gekeken naar de volgende

arbeidsomstandigheden: werkdruk, autonomie, sociale steun en rechtvaardigheid in het werk.

Analyse wees uit dat hoge werkdruk, lage autonomie, lage sociale steun en lage distributieve

rechtvaardigheid samengingen met een lagere mentale gezondheid dan als deze

arbeidsomstandigheden verbeterd waren. Aan de hand van deze bevindingen kan gesteld worden

dat mentale gezondheid verbetert als arbeidsomstandigheden verbeteren. Hieruit kan opgemaakt
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worden dat het een goed idee kan zijn om maatregelen in te zetten voor het voorkómen van

werkstress.

Behoeften van belangrijke belanghebbenden ten aanzien van het voorkómen van werkstress

Het succes van maatregelen die werkstress voorkómen is afhankelijk van goede implementatie (het

invoeren en in gebruik nemen van maatregelen binnen een organisatie). Als er geen rekening

gehouden wordt met de behoeften van werknemers en leidinggevenden kan dit de implementatie

belemmeren. De studie omschreven in hoofdstuk 4 had als doel om de behoeften van werknemers

en leidinggevenden ten aanzien van organisatorische werkstress preventie te verkennen. Daartoe

werden telefonische interviews gehouden met zeven werknemers en acht leidinggevenden. De

deelnemers waren afkomstig uit verschillende sectoren, zoals de financiële sector, de zorg en de

dienstensector. Het interview richtte zich op de behoeften van deelnemers ten aanzien van het

voorkómen van werkstress binnen de organisatie. Analyse wees uit dat werknemers en

leidinggevenden behoefte hadden aan: 1) communicatie over werkstress, 2) aandacht voor oorzaken

van werkstress, 3) ondersteunende omstandigheden (voorwaarden) voor het voorkómen van

werkstress, 4) betrokkenheid van verschillende belanghebbenden bij het voorkómen van werkstress

en 5) beschikbaarheid van maatregelen voor het voorkómen van werkstress. Leidinggevenden legden

meer nadruk op communicatie over werkstress en ondersteunende omstandigheden voor het

voorkómen van werkstress, terwijl werknemers meer nadruk legden op de beschikbaarheid van

maatregelen voor het voorkómen van werkstress. Zowel werknemers als leidinggevenden waren

uitgesproken over wie zou moeten communiceren over werkstress, welke ondersteunende

omstandigheden er moesten bestaan voor het voorkómen van werkstress en welke partijen er

betrokken zouden moeten zijn.
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Ontwikkeling, beschrijving en evaluatie van een veelzijdige implementatiestrategie met een

digitaal portaal, die gericht is op het voorkómen van werkstress

In hoofdstuk 5 wordt de ontwikkeling gerapporteerd van een strategie voor het voorkómen van

werkstress, die bedoeld was voor organisaties in verschillende sectoren. De strategie bestond uit een

digitaal portaal en een lerend netwerk. Het digitale portaal bevatte een stappenplan, bestaand uit de

volgende vijf stappen: 1) bewustwording creëren (erkenning van het feit dat het voorkómen van

werkstress belangrijk is), 2) meting (screenen voor relevante oorzaken van werkstress die aangepakt

kunnen worden middels een maatregel), 3) planning (het stellen van doelen en het selecteren van

maatregelen), 4) implementatie (het in gebruik nemen en uitvoeren van de maatregel binnen de

organisatie) en 5) evaluatie (nagaan of de in stap 3 gestelde doelen behaald zijn). Het lerend netwerk

bestond uit bijeenkomsten die gericht waren op een uitwisseling van ervaringen en succesvolle

praktijkvoorbeelden tussen belanghebbenden van verschillende organisaties. Hoofdstuk 5 beschrijft

naast de ontwikkeling van de strategie (genaamd “Stress Prevention@Work”), ook het plan voor de

evaluatie van de strategie in twee delen: 1) het effect van de strategie op ervaren stress en aan werk

gerelateerde factoren en 2) de belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van

de strategie. Het effect van de strategie werd geëvalueerd binnen een grote zorginstelling in

Nederland. De helft van de teams die meededen aan het onderzoek kregen toegang tot de Stress

Prevention@Work strategie. Per team was een werknemer verantwoordelijk voor het toepassen van

de strategie en het gebruiken van het digitaal portaal, en voor het bezoeken van de bijeenkomst(en)

van het lerend netwerk. De andere helft van de teams die meededen aan het onderzoek werden op

een wachtlijst gezet en kregen 12 maanden later dan de andere groep toegang tot het digitaal

portaal. De belangrijkste uitkomstmaat was ervaren stress van werknemers. Andere uitkomstmaten

waren taakeisen (bijvoorbeeld werkdruk) en hulpbronnen (bijvoorbeeld sociale steun van collega’s),

en het aantal maatregelen dat was geïmplementeerd binnen de teams.
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Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 6 was om het effect van de strategie te onderzoeken.

Dertig teams van een zorginstelling (in totaal 473 werknemers) namen deel aan de studie, waarvan

15 teams de strategie ontvingen en 15 teams de strategie na 12 maanden ontvingen. We

verzamelden vragenlijstdata aan het begin van de studie, na 6 maanden en na 12 maanden. Analyse

wees uit dat de strategie ervoor zorgde dat stress voorkómen werd. Er was geen effect op andere

uitkomstmaten. Het effect op stress was vooral te zien was aan een toename in stress in de groep

met teams die de strategie niet ontvingen. De toename in stress kon verklaard worden door een

recente reorganisatie. Deze toename in stress leek voorkómen te zijn in de groep met teams die de

strategie wel ontvingen. Het is goed om rekening te houden met het feit dat de werknemers in deze

studie allemaal vrouw waren. De resultaten gaan daarom vooral over vrouwen die in een

zorginstelling werken.

Het doel van de studie in hoofdstuk 7 was het evalueren van het proces en de haalbaarheid van de

strategie gericht op het voorkómen van werkstress, binnen de zorginstelling. De procesevaluatie

werd uitgevoerd tijdens het onderzoek dat omschreven staat in hoofdstuk 6. We keken naar de mate

waarin de strategie beschikbaar gemaakt werd, de mate waarin teams meededen aan de strategie en

de mate waarin teams de strategie doorlopen. Ook kregen context, belemmerende en bevorderende

factoren en opvattingen van werknemers aandacht in het onderzoek. Data kwam voort uit

vragenlijsten, aantekeningen over de projectvoortgang, informatie van het digitaal platform en

interviews. Verschillende belanghebbenden gaven hun opvattingen. Data liet zien dat gebruik van de

strategie gehinderd werd door personeelstekort en een recente reorganisatie binnen de organisatie.

De reorganisatie hield in dat teams meer verantwoordelijkheid kregen in dagelijkse

managementtaken. Zowel werknemers als management gaven aan dat de steun van management

voor gebruik van de strategie laag was, waardoor het uitvoeren van de strategie stagneerde.

Teamleden hadden een relatief hoge bereidheid om iets aan stress te doen en waren gematigd

tevreden met de strategie. De implementatie van de strategie was maar matig succesvol, omdat
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vooral gecontinueerd gebruik van de strategie een uitdaging was. Factoren die daarin meespeelden

waren geringe steun van management tijdens gebruik van de strategie, die deels het gevolg was van

de reorganisatie. Het gebruik van de strategie is mogelijk beter haalbaar als er voldoende steun is

van management, en als er voldoende middelen voor het gebruik beschikbaar worden gesteld. Een

goede start zou zijn om voor deelnemers meer tijd vrij te maken om de stappen te doorlopen.

Relevante factoren voor het invoeren en gebruiken van maatregelen voor het voorkómen van

werkstress binnen een organisatie

Er is in de laatste 10 tot 15 jaar een groeiend draagvlak is voor het meenemen van procesfactoren in

de evaluatie van maatregelen voor het voorkómen van werkstress. Procesfactoren zijn aspecten die

relevant zijn voor het invoeren en het gebruiken van maatregelen. Tegelijkertijd is er nog steeds

beperkte consensus over welke aspecten van het proces onderzocht zouden moeten worden. Het

doel van de studie in hoofdstuk 8 was om te verkennen welke procesvariabelen gebruikt waren in

studies die maatregelen voor het voorkómen van werkstress evalueren. Voor de review werden

zeven elektronische databases doorzocht. Studies werden geselecteerd als zij gingen over

maatregelen gericht op het voorkómen of verminderen van werkstress, en gericht waren op

werknemers. Ook moesten de studies procesvariabelen rapporteren. In de 44 studies werden 47

procesvariabelen gevonden, onderverdeeld in drie categorieën: context (twee variabelen), maatregel

(31 variabelen) en opvattingen van belanghebbenden (14 variabelen). In de helft van de artikelen

ontbrak een verwijzing naar andere studies die voorschrijven hoe dit soort onderzoek opgezet en

uitgevoerd dient te worden. Het verzamelen van informatie over het proces vond voornamelijk

plaats nadat de maatregel was gebruikt, en op het niveau van de werknemer. Deze bevindingen

suggereren dat er grote verscheidenheid bestaat in de manier waarop onderzoek naar invoeren en

gebruik van maatregelen wordt uitgevoerd. Ook is er verscheidenheid in de gebruikte

procesvariabelen. Daarnaast worden er geen universele regels gebruikt voor het doen van dit soort

studies. Hierdoor wordt de vooruitgang in ontwikkeling van procesevaluaties gehinderd.
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In hoofdstuk 9 wordt de algemene discussie gepresenteerd. De belangrijkste bevindingen werden

besproken, alsook een aantal methodologische vraagstukken. De nadruk lag hierbij op de evaluatie

van de Stress Prevention@Work strategie. Daarnaast werd een aantal perspectieven ten aanzien van

het voorkómen van werkstress binnen de organisatie aangeboden, met een nadruk op de mate

waarin arbeidsfactoren de implementatie kunnen beïnvloeden, het verkrijgen van overeenstemming

in behoeften van belanghebbenden voordat de maatregel geselecteerd wordt (en tijdens het

implementatieproces) en het belang van kleine terugkoppelrondes tussen belanghebbenden tijdens

implementatie. Op basis van onze bevindingen bevelen we het volgende aan:

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

Het gebruik van onderzoeksperiodes van langer dan een jaar om het effect van de strategie

of de maatregel te onderzoeken, waarbij rekening gehouden wordt met

arbeidsomstandigheden, stress en gezondheid

Het gebruik van meer objectieve maten van stress, gecombineerd met praktische oorzaken

van werkstress

Meer nadruk op het implementatieproces in evaluatiestudies door middel van het

formuleren van duidelijke hypotheses over implementatie mechanismen

Nagaan welke arbeidsfactoren invloed hebben op het implementatieproces van maatregelen

voor het voorkómen van werkstress binnen organisaties

Het implementeren van de Stress Prevention@Work strategie in andere organisaties en

sectoren om inzicht te krijgen in de generaliseerbaarheid van de huidige bevindingen, ook bij

anderen dan vrouwelijke zorgmedewerkers

Het evalueren van het proces van maatregelen voor het voorkómen van werkstress binnen

organisaties op het niveau van context, maatregel en opvattingen van belanghebbenden, op
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momenten voor, tijdens en na het gebruik van de maatregel, met gebruik van meerdere

informatiebronnen

Aanbevelingen voor de praktijk

Ervoor zorgen dat de behoeften van verschillende belanghebbenden goed op elkaar

afgestemd worden (voordat selectie van de maatregel plaatsvindt) ten aanzien van het

organisatorische proces van het voorkómen van werkstress

Het bevorderen van aanhoudend gebruik van de strategie in vergelijkbare organisaties en

populaties, zodat teams zoveel mogelijk stappen van het stappenplan doorlopen

Speciale aandacht besteden aan steun van het management, verloop in de organisatie en

werkdruk, ter bevordering van een succesvolle implementatie van de strategie

Het gebruik van kleine feedbackrondes tijdens implementatie, die gericht zijn op het

afstemmen van behoeften van belanghebbenden en het aanpassen van maatregelen en

implementatie omstandigheden


