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Risicoanalyse psychosociale belasting als basistool

Stap voor stap naar een  
psychosociaal welzijnsbeleid
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Inleiding

Deze brochure maakt u wegwijs in de ontwikkeling van een psychosociaal welzijnsbeleid aan 

de hand van een risicoanalyse psychosociale belasting (RAPSY). Volgende vragen worden in 

deze brochure beantwoord:

 üWat verstaan we onder psychosociale belasting?

 üWaarom een psychosociaal welzijnsbeleid uitwerken?

 ü Hoe starten? Hoe zet ik een psychosociaal welzijnsbeleid op?

 üWelke methoden bestaan er om risico’s te inventariseren en te evalueren?

 ü Hoe verloopt het proces van een risico-inventarisatie en -evaluatie?

1.	Wat	is	psychosociale	belasting	op	het	werk?

2.	Waarom	een	psychosociaal	welzijnsbeleid	
opzetten?

3.	Hoe	zet	ik	een	psychosociaal	welzijnsbeleid	op?

4.	Methoden	van	risico-inventarisatie		
en	-evaluatie

5.	Procesverloop	van	risico-inventarisatie,		
risico-evaluatie	en	actieplan

Overzicht topics 
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1. Wat is psychosociale belasting op het werk?

Complexe wisselwerking tussen werk en werknemer
Werk doet een beroep op onze psychische, fysieke en sociale vermogens en kan een welzijns-

verhogend èn een belastend effect hebben. Het gaat niet om een eenzijdig effect van werk op 

de mens maar wel om een complexe wisselwerking tussen beide. Bovendien zijn we de ene dag 

beter in staat dan de andere om uitdagingen aan te gaan. In deze wisselwerking spelen talrijke 

factoren een rol en op die factoren kunnen we invloed uitoefenen door erover na te denken, 

door erover te spreken, door aandachtspunten aan te pakken en door wat goed gaat te ver-

sterken.

Meer concreet wordt psychosociale belasting veroorzaakt door werkstress, relationeel leed bij 

persoonlijke of groepsconflicten en door geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

Psychosociale belasting is niet onschuldig
Psychosociale belasting uit zich bijvoorbeeld in slaappro-

blemen, hoge bloeddruk, spierpijn, ademhalingsmoeilijk-

heden, hoofdpijn of spijsverteringsstoornissen. Op psychisch 

vlak kan het gaan om overspanning, prikkelbaarheid, con-

centratieproblemen, burn-out, depressie, gebrek aan 

motivatie, angst tot zelfs zelfmoordgedachten, ... Weten-

schappelijk onderzoek toont aan dat een belangrijk deel 

van ziekteverzuim verband houdt met psychosociale 

belasting op het werk.

Gelukkig is psychosociaal welzijn meer dan het vermijden van schade en is werken voor de 

meeste mensen een bron van welzijn: sociaal contact, een inkomen en zelfontplooiing.

 
Definitie volgens wetgeving
De welzijnswet benadrukt het vermijden van schade en definieert psychosociale 

belasting als ‘elke belasting van psychosociale aard die haar oorsprong vindt in de 

uitvoering van het werk of die voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het 

werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of psychische gezondheid 

van de persoon.’
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2. Waarom een psychosociaal welzijnsbeleid 
opzetten?

We kunnen drie redenen opgeven. In de eerste plaats is er de wettelijke verplichting1: elke on-

derneming moet een psychosociaal welzijnsbeleid voeren.

Een tweede reden is een financieel voordeel. Door een goed preventiebeleid is er minder 

verloop en minder verzuim, maar ook een daling van het aantal fouten en arbeidsongevallen 

en een hogere productiviteit. 

We mogen verder niet de schadeclaims tegen werkgevers vergeten ten gevolge van stress of 

pesterijen op het werk.

Een derde belangrijke reden is dat medewerkers die zich goed voelen meer doen dan van hen 

wordt verwacht. Ze draaien niet op routine, ze werken niet reactief maar proactief, ze nemen 

initiatief, ze zijn creatief en innovatief.

Werken aan psychosociaal welzijn 

voorkomt niet enkel nadelen, maar 

leidt ook tot een concurrentie-voordeel 

in een snel veranderend economisch 

gebeuren.

1. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, 

waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.
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3. Hoe zet ik een psychosociaal welzijnsbeleid op?

Risicobeheersing is de kern van een welzijnsbeleid en berust op een jaarlijks terugkerend proces 

van ‘plannen, doen, checken en bijsturen’. We verduidelijken enkele termen.

Wat is een risicoanalyse?
Een risicoanalyse bestaat uit drie stappen en wordt uitgevoerd in samenwerking met de psy-

chosociale preventieadviseur.

Soorten risicoanalyses

1. Inventarisatie
vaststellen van gevaren en risico’s voor het welzijn van de 

werknemers

2. Analyse of evaluatie evalueren van risico’s voor het welzijn van de werknemers

3. Actie
bepalen van maatregelen om psychosociale belasting te 

voorkomen of te beheersen

Risicoanalyse a priori

Uitgevoerd voor er belasting ontstaat: preventief situaties 

identificeren die aanleiding kunnen geven tot psychosociale 

belasting, met aandacht voor situaties waarin de werkne-

mers in contact komen met derden (klanten, 

patiënten, bezoekers, familie, …).

Risicoanalyse a posteriori

Uitgevoerd als er zich herhaalde incidenten van psychoso-

ciale aard voordoen. In het vaststellen en opvolgen van deze 

incidenten spelen de werkgever, de leidinggevenden, de 

werknemers, de vertrouwenspersoon en de preventieadvi-

seur een actieve rol.



6

Wat zijn risicofactoren?
Het zijn factoren die het gevaar kunnen beïnvloeden en die daardoor het risico mee bepalen. 

Ze verhogen of verlagen de waarschijnlijkheid van het optreden van schadelijke gevolgen en 

de omvang ervan.

Soorten risicofactoren

Belangrijk bij een risicoanalyse
Een psychosociale risicoanalyse houdt rekening met: 

 ü Arbeidsinhoud, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsverhoudingen, 

Arbeidscultuur en Arbeidsorganisatie (6 A’s)

 ü situaties waarin stress, conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 

aanwezig zijn

 ü situaties waarin de werknemers in contact komen met derden bij de uitvoering van hun 

werk.

Collectieve risicofactoren
komen voor in arbeidsprocessen en de organisatie van het 

werk 

Individuele risicofactoren

komen voor op het individuele niveau: genetisch bepaalde 

factoren, gedragsbepaalde factoren, fysiologische toestand, 

opleiding, ervaring, …
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Groep IDEWE volgt onderstaand 7-stappenplan.
1. Creëer een draagvlak.  

Een psychosociaal welzijnsbeleid heeft kans op slagen als het wordt gedragen door de 

onderneming. We adviseren om via een eerste beleidsaudit na te gaan waar de onderne-

ming staat op vlak van een psychosociaal welzijnsbeleid, waar de bekommernissen 

zitten en welke motieven er zijn om iets te doen. Het bevragen en betrekken van de 

belangrijkste actoren geeft richting aan de uitgangspunten en visie voor een psychoso-

ciaal welzijnsbeleid. Het zorgt ook voor een verhoogde betrokkenheid bij de verdere 

implementatie van het beleid. 

2. Zet overlegstructuren op.  

De partners bij het uitwerken van een psychosociaal welzijnsbeleid zijn de directie, de 

leidinggevenden, de personeelsdienst, de sociale partners binnen het comité en de 

preventiemedewerkers (arbeidsgeneesheer, verpleegkundigen, preventieadviseur arbeids-

veiligheid, psychosociale preventieadviseur, vertrouwenspersoon). Een werkgroep kan 

nuttig zijn om beleidsvoorbereidend werk te doen en het geheel te coördineren en op te 

volgen. Zorg voor een duidelijk communicatieplan over de verschillende stappen en over 

het beleid dat hieruit zal volgen. 

3. Bepaal de behoeften en de risico’s aan de hand van een risico-inventarisatie en 

-analyse.  

Met een vragenlijst of een checklist of meer open methoden worden vragen gesteld aan 

medewerkers zoals ‘welke risicofactoren bevorderen welzijn?’, ‘welke risicofactoren 

belemmeren welzijn?’, ‘hoeveel en hoe groot is de psychosociale belasting?’, ‘Waar 

bestaan er conflicten en ongewenst 

grensoverschrijdend gedrag?’. Het 

actief betrekken van leidingge-

venden en medewerkers bij het 

inventariseren, evalueren en het 

bedenken van actievoorstellen is 

noodzakelijk om een gedragen 

beleid uit te werken. Samen 

hieraan werken, werkt immers  

op zich al probleemoplossend.  
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4. Ontwikkel veranderingsplannen.  

Welke factoren op de werkplek gaat u aanpakken en hoe? Op basis van de resultaten 

van de risicoanalyse stelt u samen veranderingsplannen op: bijvoorbeeld opleidingen 

voorzien, werkmethoden reorganiseren, werkoverleg verbeteren met aandacht voor de 

manier van samenwerken, collegiale ondersteuning afspreken, communicatie verbe-

teren, beheersen van werkdruk, ... 

5. Voer veranderingsplannen uit.  

Na de goedkeuring door de directie en de betrokkenheid van het comité gaat ieder op 

zijn niveau aan de slag. 

6. Evalueer.  

De actieplannen worden regelmatig opgevolgd, de stand van zaken wordt besproken en 

bijgestuurd. Van dit alles worden verslagen bijgehouden zodat het beleid kan worden 

geëvalueerd en aangepast door een werkgroep of stuurgroep, door leidinggevenden, 

door de directie en door het comité. 

7. Veranker.  

De beleidsmotor van ‘PLAN – DO – CHECK – ACT’ jaarlijks doen draaien garandeert dat 
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er geleidelijk aan, op regelmatige wijze wordt gewerkt aan welzijn.

4. Methoden van risico-inventarisatie en -evaluatie

A. Kwantitatieve benadering aan de hand van een vragenlijst 

Een individueel in te vullen vragenlijst inventariseert de beleving van alle medewerkers. De 

vragen gaan over de mate van psychosociaal welzijn, over de beïnvloedende jobgerelateerde 

factoren en over persoonskenmerken. De resultaten vormen de input voor de analyse en be-

spreking. Twee wetenschappelijke modellen vormen de basis: het Job Demands Resources 

model en de zelfdeterminatietheorie.

 
Het Job Demands Resources model
Mensen werken steeds in een omgeving met bepaalde kenmerken, en elk jobkenmerk 

kan invloed hebben op de medewerkers.

 ü Jobkenmerken 

Er zijn hulpbronnen die het werk lichter maken (zoals autonomie, sociale steun, 

regelmogelijkheden), hinderpalen die het werk zwaarder maken (bijvoorbeeld 

jobonzekerheid, conflicten) en uitdagingen die positieve en negatieve effecten 

kunnen hebben afhankelijk van de aanwezige hulpbronnen en hinderpalen (zoals 

werkdruk, verandering).

 ü Kenmerken werknemer 

Daarnaast hebben medewerkers persoonskenmerken die een invloed hebben op het 

werk en beïnvloed worden door het werk.

 ü Relatie tussen beide 

De aanwezigheid van bepaalde jobkenmerken bij een werknemer met bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken kan leiden tot positieve en/of negatieve uitkomsten 

voor de werknemer. Deze beïnvloeden op hun beurt de jobkenmerken van andere 

werknemers en de ruimere werksfeer.
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Voordelen vragenlijst

 ü Gestandaardiseerd: iedereen krijgt dezelfde vragen en antwoordmogelijkheden.

 ü Inventaris met groot bereik: informatie van alle medewerkers op eenzelfde moment, ook 

in grote ondernemingen.

 ü Anoniem.

 üWetenschappelijk onderbouwd.

 ü Objectieve meting van de subjectieve beleving.

 üMogelijkheid tot vergelijking tussen diensten onderling.

 ü Benchmark (vergelijking met andere ondernemingen).

 üMogelijkheid om evolutie na te gaan via herhaling van meting.

 ü Veel stof voor gesprek.

Nadelen vragenlijst

 ü Voornamelijk gesloten vraagstelling.

 ü Beperkt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van de onderneming en afdelingen.

 ü Resultaten zijn abstract, met cijfers en tabellen. De vertaling daarvan naar de verschillende 

werkplekken met elk hun eigen aard is noodzakelijk om maatregelen te kunnen nemen.

 ü Een vragenlijstmethode is de inventarisatiefase van het proces. Bespreking van de 

resultaten in de verschillende teams is nodig om tot een gezamenlijke evaluatie en 

actievoorstellen te komen.

 
Zelfdeterminatietheorie
De zelfdeterminatietheorie biedt een goede verklaring waarom hulpbronnen en 

jobeisen leiden tot negatieve werkbelasting of juist tot energie, engagement en 

bevlogenheid. Het is een theorie over motivatie en persoonlijkheid die er van uitgaat 

dat iedere mens drie basisbehoeften wil vervuld zien om groei, integriteit en (mentale) 

gezondheid te behouden, namelijk autonomie, verbondenheid en competentie.

Werken aan het psychosociaal welzijn betekent dan het ondersteunen van deze drie 

basisbehoeften: 

 ü autonomie: zorgen dat medewerkers achter de taken staan die ze uitvoeren

 ü verbondenheid: zorgen dat medewerkers zich verbonden en thuis voelen in hun 

team en in de onderneming

 ü competentie: zorgen dat medewerkers het gevoel hebben dat ze gewenste doelen 

kunnen bereiken en een verschil maken.
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Wanneer te gebruiken?

 ü In grote ondernemingen.

 ü Als basis voor een beleid met herhaalde 

metingen.

 ü Bij nood aan cijfers als trigger om 

maatregelen te nemen of om bepaalde 

thema’s te ‘objectiveren’.

 ü Cijfers kunnen een ‘gekend’ probleem 

relativeren.

 ü Bij discussie over de ernst van een 

probleem.

 ü Bij nood aan vergelijking met een 

benchmark of tussen afdelingen.

B. Kwalitatieve benadering aan de hand van gesprekken

Een kwalitatieve benadering vertrekt van individuele interviews of van groepsgesprekken. Het 

is een ‘bottom-up’ benadering. Naast het opsporen van risico’s, wordt meteen gezocht naar 

maatregelen om het welzijn te verbeteren. Er bestaan een aantal mogelijkheden.

Meer gestructureerde gesprekken of open gesprekken
Een gestructureerde methode heeft als voordeel dat er geen thema’s worden vergeten of uit de 

weg worden gegaan: die liggen immers op voorhand vast omdat er bijvoorbeeld met een 

checklist wordt gewerkt. Een ander voordeel is dat het gesprek niet snel stilvalt. 

Een open methode komt sneller tot de essentie van de zaak, op voorwaarde dat de mensen 

weten waar alle knelpunten liggen en mondig genoeg zijn om ze te benoemen.

Toevallig gekozen medewerkers of enkel sleutelfiguren of een gemengde groep
De groepen kunnen worden samengesteld uit toevallig gekozen medewerkers of uit een aantal 

sleutelfiguren. Maar het is ook mogelijk dat alle functionele groepen en teams de risicoana-

lyse doen, van basismedewerkers tot alle hiërarchische niveaus.
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Groepsgesprekken of individuele interviews
Een groepsbespreking moedigt de deelnemers aan om samen tot een gedeelde visie over de 

eigen situatie en mogelijke oplossingen te komen.

Soms zullen medewerkers tijdens individuele interviews gemakkelijker vrijuit spreken. Ander-

zijds moet het verzamelde materiaal door de interviewer terug in de groep worden gebracht, 

zodat een gedeeld beeld kan bekrachtigd worden en er tot een gezamenlijk actieplan gekomen 

wordt.

Voordelen

 ü Een grote betrokkenheid van deelnemers leidt tot eigenaarschap en engagement.

 ü De problemen worden benoemd in de taal van de medewerkers.

 ü De ervaringsdeskundigheid van mensen en groepen wordt benut.

 ü Er is een grote diepgang en concretisering van de resultaten.

 ü Pluspunten en knelpunten samen bespreken genereert automatisch ideeën tot verbetering.

 ü Het inventariseren en analyseren gebeurt concreet en op maat.

Nadelen

 ü Tijdsintensief.

 ü Het clusteren op een hoger niveau van groepsresultaten is moeilijk.

 ü Het levert niet zo gemakkelijk een algemeen beeld op van wat er in de onderneming leeft 

als geheel.

 ü Benchmark en vergelijking met cijfers is niet mogelijk (met eerdere metingen, tussen 

groepen).

 ü Blinde vlekken blijven gemakkelijker verborgen.

 ü Risico dat werknemer zich niet durft uit te spreken in een groepsgesprek.

Wanneer te gebruiken?

 ü In ondernemingen die aan een open communicatiecultuur willen werken. Als er een 

mogelijkheid bestaat om te werken met opborrelende conflicten.

 üWanneer de werkgever een proces van sensibilisering en draagvlak voor actie wil creëren.

 ü Als vervolgtraject na een kwantitatieve risicoanalyse: uitdieping opgespoorde risicofac-

toren.
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C. Verschillende methoden voor de kwalitatieve benadering

De Checklistmethode
Deze methode maakt gebruik van een voorgestructureerde checklist met welzijnsbevorde-

rende en welzijnsbelemmerende factoren. De dialoog wordt in groep gevoerd aan de hand van 

een top 3 of top 5 van elk groepslid. Of het is ook mogelijk om de belangrijkste items te 

doorlopen met de ganse groep. De begeleiding gebeurt door de preventieadviseur of een 

andere procesbegeleider. Op basis van prioriteiten wordt een actieplan opgesteld met maatre-

gelen die de deelnemers mee bedenken.

Krachtenveldanalyse
Een andere mogelijkheid is de krachtenveldanalyse, die stelt dat een evenwichtstoestand in 

een onderneming is opgebouwd uit op elkaar inwerkende krachten: bevorderende en tegen-

werkende krachten. Om verandering teweeg te brengen, kunnen de bevorderende krachten 

worden versterkt, de tegenwerkende krachten worden gereduceerd of beide tegelijkertijd 

worden aangepakt. Vertrekpunt is het in kaart brengen via brainstorming van zowel positief 

werkende krachten als tegenwerkende krachten. Elk van de krachten wordt gewogen naar 

belangrijkheid en beïnvloedbaarheid. Op basis daarvan wordt een actieplan ontwikkeld.

De waarderende benadering
Om energie en betrokkenheid te creëren voor een beleid, is het aangewezen om niet alleen 

naar problemen te kijken, maar ook naar wat er goed loopt. Een waarderende benadering 

vertrekt van succeservaringen en hoogtepunten, om dan samen te zoeken naar wat er nodig 

is om deze situaties duurzaam te verankeren. Uiteindelijk wordt er ook een actieplan opgesteld. 

Deze methode is een open bevraging volgens een duidelijke structuur. Er gaat veel aandacht 

naar het zoekproces. De kwaliteit van de output zal sterk afhangen van de interactie binnen 

de groep. Een voordeel is dat het samen zoeken op zich constructief en leerrijk is. Het werkt al 

preventief naar openheid en communicatie toe. Niet alleen ontstaat er een positieve sfeer in 

de groep, de groepsleden ervaren al doende 

hoe ze op een andere manier de zaken 

kunnen bekijken en aanpakken: iets wat ze 

in de toekomst ook kunnen doen tijdens de 

dagelijkse uitvoering van hun werk.
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5. Procesverloop van risico-inventarisatie,  
risico-evaluatie en actieplan

Stap 1: Uitkomsten bespreken met de groep en de leidinggevenden
De resultaten van de inventarisatie (hetzij via checklist, hetzij via vragenlijst) worden aan de 

groepen, de directie en de leidinggevenden bekendgemaakt. 

De analyse wordt samen gemaakt: 

 üWat herkennen we?

 üWat betekent dit voor ons, voor onze groep, voor onze onderneming?

 üWelk gewicht geven we aan de gerapporteerde kwesties?

 üWelke conclusies moeten we trekken?

 üWelke voorstellen tot actie roept dit op?

Tijdens deze besprekingen wordt het rapport van de risicoanalyse samen geschreven, niet door 

de externe expert maar door diegenen die het gesprek voeren. Zo wordt de onderneming zelf 

de eigenaar van de analyse, conclusies, aanbevelingen en acties.

Stap 2: Voorbereiding van de gesprekken 
met de afdelingen en teams
Er moeten een aantal vragen worden beant-

woord: 

 ü Heeft de leidinggevende graag dat de onder-

zoeker mee de resultaten presenteert, het 

groepsgesprek in goede banen leidt en het 

verslag maakt?

 ü Krijgen de medewerkers de resultaten op voorhand, zodat er minder tijd aan de presen-

tatie van het cijfermateriaal kan worden besteed?

 üWie schrijft het verslag? Welke structuur volgt zo’n terugkoppeling?

Bij het maken van dergelijke afspraken, kan een werkgroep opnieuw nuttig werk verrichten.
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Stap 3: Leidinggevenden bespreken uitkomsten in hun afdelingen en teams
Na kennisneming van de inventarisatie, volgen gesprekken waarin de resultaten worden ge-

analyseerd of geëvalueerd. Vervolgens wordt gezocht naar oplossingen.

Bij het evalueren van de resultaten bieden een aantal vragen houvast:

 üWelke resultaten zijn al dan niet herkenbaar?

 ü Zijn er belangrijke elementen die niet werden bevraagd?

 ü Hoe zijn deze resultaten te verklaren? Wat zijn de oorzaken? Welke resultaten houden 

verband met elkaar en op welke manier?

Bij het formuleren van acties kan de groep denken aan:

 üWelke troeven willen we zeker behouden en welke aandachtspunten willen we zeker 

aanpakken?

 üWat zijn mogelijke oplossingen?

 üWelke oplossingen kunnen door het team zelf worden opgepakt en welke oplossingen 

vragen steun van bovenaf of buitenaf?

De verslagen van de besprekingen worden voorgelegd aan de directie. De werkgroep en/of 

directie gaat na of er gemeenschappelijke actiepunten zijn die overkoepelend kunnen worden 

aangepakt. Uiteindelijk bekrachtigt de directie het veranderingsplan en communiceert aan de 

medewerkers welke acties al dan niet worden gepland in het komende preventieplan.

 
Meer informatie? 
Indien u bijkomende inlichtingen of documentatie wenst, aarzel dan niet om contact 

op te nemen met uw regionaal IDEWE-kantoor en te vragen naar de preventieadviseur 

psychosociale aspecten.



Antwerpen
Tel. 03 218 83 83
Fax 03 230 56 78
antwerpen@idewe.be

Brussel
Tel. 02 237 33 24
Fax 02 230 05 69
brussel@idewe.be

Gent
Tel. 09 264 12 30
Fax 09 264 12 39
gent@idewe.be

Hasselt
Tel. 011 24 94 70
Fax 011 22 35 62
hasselt@idewe.be

Leuven
Tel. 016 39 04 38
Fax 016 39 04 02
leuven@idewe.be

Mechelen
Tel. 015 28 00 50
Fax 015 28 00 60
mechelen@idewe.be

Namur
Tel. 081 32 10 40
Fax 081 30 13 71
namur@idewe.be

Turnhout
Tel. 014 40 02 20
Fax 014 40 02 29
turnhout@idewe.be

Roeselare
Tel. 051 27 29 29
Fax 051 27 29 59
roeselare@idewe.be

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij een regionaal kantoor 
van de Groep IDEWE.
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