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Laten we wel zijn - strijd tegen stress 

Eenzame werkplekken 

O 

P STRESS RUST helaas nog altijd een 

taboe. Voor wie het heeft, maakt dat 
het extra lastig. De werknemer werkt 

vaak langer door dan verantwoord is. Het 

verzuim duurt daardoor langer en de 

reïntegratie is ingewikkelder. Tegenwoordig 

roep ik, als ik hoor dat iemand in mijn 

omgeving thuis is gebleven vanwege stress: 

'Wat goed! Wat moedig!'. Want de ziekmel- 
ding is meestal de eerste stap op weg naar 

erkenning van de ziekte en dus van het 
herstel. Maar tegen de tijd dat we zo ver 

zijn, is er al heel wat gebeurd. 

Stressproces 

Stress ontstaat meestal niet, zoals een 

gebroken arm, van het ene op het andere 

moment. Het is een geleidelijk proces. 

Stress (engels voor: spanning) krijgt iemand 

als er zogenaamde stressoren zijn. Een 

stressor is een onbalans tussen datgene 
wat van iemand wordt gevraagd en wat hij/ 

zij in staat is te doen. Of stress voor iemand 
een probleem is, hangt af van twee dingen: 

• Kan hij goed met stress omgaan. 
• Of kan hij gemakkelijk een beroep doen 

op een kollega. 
Als dat beide niet zo is, wordt stress 

gemakkelijk 'strain' (engels voor: overspan- 
ning) Of een werknemer nog aan deze strain 

kan ontkomen, hangt opnieuw af van twee 
dingen: 

• Is er voldoende hersteltijd. 
• Of vertoont hij adekwaat gezondheids- 

gedrag. 

Als dat beide niet zo is, leidt dat tot slijtage. 

Een ongeluk komt dan zelden alleen en er 

hoeft nog maar een druppel te vallen of de 

emmer stroomt over: iemand komt ziek 

thuis te zitten. 

In het stressproces gaat het dus van kwaad 

tot erger. Een kampanje tegen stress moet 

de problemen bij de bron aanpakken. En 

richt zich dus liever niet op langere hersteltij- 

den, fitnessprogrammaas of kursussen 

'omgaan met stress'. Evenmin zou het 

verstandig zijn wervings- en selektiebeleid te 

verlangen waarin stressbestendige mensen 

worden gevraagd. Het beste is te zorgen voor zo 

min mogelijk stressoren. 

Organisatie van de arbeid 

Gelukkig wint de opvatting terrein dat op het 
werk veel stressoren weg te nemen zijn via een 

betere organisatie van het werk. Ook de 
Arbowet gaat uit van die gedachte en stelt dus 

eisen aan de manier waarop het werk moet 
worden georganiseerd. Werk moet bijdragen 

aan de vakbekwaamheid; werknemers moeten 

hun werk zoveel mogelijk naar eigen inzicht 

kunnen uitvoeren; zij moeten tijdens het werk 

kontakten kunnen onderhouden en informatie 

krijgen over doel en resultaat van het werk. De 

overheid heeft zelfs het WEBA-instrument laten 

ontwikkelen (Welzijn Bij de Arbeid). Deze 

methodiek inventariseert op systema- tiese 

wijze regelproblemen en regelmogelijkheden in 

een funktie en komt daarmee dus stressoren 

op het spoor. Vervolgens reikt de methodiek 
zeven kwaliteitsvragen aan waarmee de 

stressproblematiek in een funktie beoordeeld 

kan worden. De WEBA- methodiek doet ook 

suggesties voor een betere organisatie van het 

werk. Hoewel het instrument een nuttige 

handreiking is in de strijd tegen stress, heeft de 

toepassing ervan nog niet geleid tot de 

noodzakelijke doorbraak. 

'Isolation at work' 

Van 7 tot en met 9 oktober 1994 vond in 
Rimini (Italië) de vijfde, europese 'work hazards' 

(arbeidsrisikoos) konferentie plaats. Eén van 
de workshops ging over stress. Ook daar stond 

de vraag centraal hoe zo'n doorbraak 

geforceerd kan worden. De aanwezigen 
konkludeerden al snel dat 
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het niet eenvoudig is een kampanje tegen 

stress te voeren. Ik noemde al dat op het woord 

stress een taboe rust ('waarom kampanje tegen 

stress, zonder stress presteer ik niet'). Verder 

zou stress moeilijk meetbaar zijn en dus 

ongrijpbaar. Het is er wel en het is er niet. De 

aanwezigen noemden stress een 'paraplu-

begrip' waar van alles onder valt. En tegen 'van 

alles' is het slecht kampanje voeren. De vraag 

was dus of het thema in stukjes geknipt kon 

worden en of de kampanje zich voorlopig niet 
beter op een stukje zou kunnen richten. Het 

antwoord op deze vraag werd gevonden via de 
zeven kwaliteitsvragen van de WEBA. Eén van 

deze vragen luidt: "Bevat de funktie voldoende 
kontaktmogelijkheden?" Met andere woorden: 

heeft een werknemer voldoende mogelijkheden 
voor kollegiale ondersteuning en voor formeel 

of informeel sociaal kontakt? De workshop 

stelde vast dat vooral op eenzame werkplekken 

de kontaktmogelijkheden beperkt zijn en 

besloot tot de kampanje "Isolation at work". 

Vervolg in Amsterdam 

In het weekeinde van 28 januari 1995 praten 

de werknemers en 'professionals' die aan de 

workshop in Rimini deelnamen, over een 

voorstel de kampanje de volgende 

doelstellingen te geven: 

1. Bevordering van de diskussie over stress, 

bevordering van het inzicht dat stress een 

paraplu-begrip is en dat een aspekt- benadering 

de beste aanpak vormt. 

2. Bevordering van integrale studies naar de 

effekten van geïsoleerd werken, onder andere 

door het bij elkaar brengen van 
onderzoeksgelden. 

3. Erkenning van 'isolatie op het werk' als 
beroepsziekte. 

Uit zes landen komen afgevaardigden naar 

Amsterdam. Zij zullen zich buigen over vele 
vragen. Bijvoorbeeld: zijn alle aspekten van 

het vraagstuk van geïsoleerde werkplekken in 

beeld, hoe de bron aan te pakken, welke 

ervaringen zijn daarmee in de verschillende 

landen, aan welke voorwaarden moet de 

kampanje voldoen, hoe kunnen we die 

organiseren en financieren? 

Soorten isolatie 

Over geïsoleerde werkplekken is al het één en 
ander te zeggen. Er zijn vier soorten te 

onderscheiden. Allereerst de werkplekken 
waarbij een werknemer letterlijk (fysies) is 

afgezonderd van andere werknemers en met 

hen geen kontakt kan hebben. In de tweede 

plaats zijn er werkplekken met sociale isolatie, 

bijvoorbeeld als gevolg van een onplezierig 

werkklimaat of konfliktsituaties waardoor 

mensen elkaar mijden of negeren. In de derde 
plaats kan gedacht worden aan de geïsoleerde 

werkplekken als gevolg van fysieke 
omstandigheden, bijvoorbeeld geluid en 

beschermende kleding. Tenslotte is er de 
organisatoriese isolatie, waarbij voorbereidende, 

ondersteunende of bestuurlijke taken uit een 
funktie gehaald. De isolatie kan variëren in 

intensiteit en blootstellingsduur. Soms is de 
isolatie maar gedeeltelijk, bijvoorbeeld bij veel 

kontakt met klanten en nauwelijks kontakt met 
kollegaas. Soms kunnen werknemers elkaar 

niet meer horen, maar wel zien. Ook komt een 

kombinatie van fysiese, sociale, fysieke en 
organisatoriese isolatie voor. 

Geen geïsoleerd thema 

Het thema 'geïsoleerde werkplekken' staat niet 

op zichzelf. Het heeft behoorlijk wat relaties met 

andere arbo-themaas. Zo is het bijvoorbeeld 
aannemelijk dat er een verband is met de 

problematiek van nachtarbeid en bijvoorbeeld 
agressie en geweld. Waar werknemers er alleen 

voor staan, neemt de kans op agressie en 
geweld toe. Hetzelfde geldt voor sexuele 

intimidatie. Een ander voorbeeld is het niet 
horen van veiligheids 

signalen, hier is er een relatie tussen veiligheid 

en fysiese isolatie. De fysieke isolatie is een 

vraagstuk dat veel aandacht krijgt van 

ergonomen. En tot slot wijs ik op het 

werkoverleg dat sociaal isolement kan 

doorbreken; voorlichting en opleiding kunnen 

daaraan ook een bijdrage leveren. Behalve met 

andere arbo-themaas is er een relatie te leggen 

met specifieke beroepen. Bijvoorbeeld: 

vrachtwagenchauffeur, verkoper in een kiosk, 

portier/receptionist, kitter in de bouw, 

vertegenwoordiger, machinist, operator in de 

procesindustrie, thuiswerkster, onderwijzer 

enzovoort. Dat zijn er nogal wat en dus rijst de 

vraag of wel van een 'beroepsziekte' gesproken 
kan worden. 

Verworvenheden 

Niet alle werknemers zitten te wachten op een 

kampanje tegen eenzame werkplekken. Er zijn 

mensen die al vele jaren in hun eentje werken 

en dat liever zo houden, want dat geeft veel 

vrijheid. Er zijn mensen die bepaalde kollegaas 

mijden en dat liever zo houden, want het zal 

toch nooit klikken. Er zijn mensen die al jaren 
geen bestuurlijke taken hebben en dat liever zo 

houden, want als de baas beslist kun je nergens 
de schuld van krijgen. Er zijn mensen die al 

tijden in beschermende kleding rondlopen en 
dat liever zo houden, want het betaalt goed. 

Isolatie lijkt in deze voorbeelden een verworven 
recht te zijn geworden. Soms is het ook wel 

logies, want in al die jaren zijn kommunikatieve 

of bestuurlijke vaardigheden niet erg aan bod 

gekomen. Dan valt het niet mee om het ineens 

anders te gaan doen. En als je een hoge huur 

hebt of een forse hypotheek, dan heb je voor die 

vuilwerk-toeslag misschien weinig alternatieven. 
Aanpassing van eenzame werkplekken vraagt 

daarom de nodige voorzichtigheid. Een eerste 
vereiste is de betrokkenheid van werknemers 

die geïsoleerd werk verrichten. De beste 
werkplekken worden immers nog altijd gemaakt 

door werknemers die goed voorgelicht zijn en 
kunnen (mee)beslissen over het ontwerp van 

hun werkplek. 
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