
Psychosociale risico’s
Stress, burn-out, intimidatie op het werk: het komt steeds vaker voor. 

Maar langs de andere kant blijft het moeilijk deze problemen aan te pakken. 
Een vakbond kan hier een belangrijke rol in spelen.

van de Belgen vindt de werkdruk te hoog. 

werknemers in België hebben momenteel een burn-out.

loopt het risico op een burn-out

werknemers was het afgelopen jaar het slachtoffer 
van grensoverschrijdend gedrage

minstens
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De vakbond kan een belangrijke rol spelen om problemen te herkennen, de oorzaken op 
te sporen en te stoppen. Hoe? Dat lees je op de achterkant.

Heb je een vraag? Neem dan contact op met  



Word je geconfronteerd met een probleem, weet dan dat je niet alleen bent.

Je kan je verhaal doen bij een collega die vakbondsvertegenwoordiger is. Die persoon biedt een luisterend oor, 
maar kan je ook concreet verder helpen.

Een vakbond in een onderneming zorgt voor een nauwgezette opvolging van het welzijnsbeleid. 

De vakbond heeft toegang tot de analyse van psychosociale risico’s van de onderneming en kan zo concrete 
maatregelen opstellen om de problemen aan te pakken. Bovendien zorgt de vakbond voor de opvolging en stuurt 
bij waar nodig.

De Belgische wetgeving is een onmisbaar hulpmiddel voor het voorkomen van stress, burn-out, intimidatie en 
geweld. Maar in ondernemingen waar er geen vakbond is, stellen we vaak vast dat er geen preventie van psycho-
sociale risico’s in het bedrijf is. De aanwezigheid van een vakbond is de beste garantie voor risicopreventiebeleid 
in een onderneming.

Je hoeft geen expert te zijn op vlak van welzijn op het werk. Onze délé-
gées krijgen een volledige opleiding rond de verschillende welzijnsthe-
ma’s. Zo word je dé expert bij uitstek rond psychosociale risico’s.

Wil je zelf iets doen? 

ERVAAR JE ZELF EEN PROBLEEM?

DE VOORDELEN VAN EEN VAKBOND


