Veiligheid en gezondheid op het werk

Mentaal welzijn blijft onder de radar
Op enkele jaren tijd is het aantal
langdurig zieken met een psychosociale aandoening sterk toegenomen.
Eind 2017 bleven 4 163 mensen langer dan een jaar afwezig door een
psychosociale aandoening, zoals een
burn-out. In juni 2020 waren er dat
al 10 597. Deze cijfers bewijzen dat
er dringend meer aandacht nodig is
voor psychosociale risico’s.
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W

anneer het gaat over veiligheid en gezondheid op het
werk, gaat het vaak over arbeidsongevallen, rugklachten en dergelijke. Psychosociale risico’s,
zoals stress, intimidatie of pesten op het
werk, vallen meestal buiten de schijnwerpers. Onterecht, zo blijkt uit cijfers. In 2019
ervaarde meer dan een op de drie werknemers in Vlaanderen problematisch veel
stress op het werk. Cijfers van het Riziv
tonen dat bij de langdurig zieken 36,8 procent door een psychosociale aandoening
(onder meer burn-outs en depressies)
arbeidsongeschikt is. Het aantal werknemers dat langer dan een jaar afwezig is
door een burn-out, steeg in ruim twee jaar
van 3 713 naar 9 708. Dat is een stijging
van maar liefst 162 procent. Bedrijven
hebben te weinig oog voor dit aspect van
gezondheid op het werk. Dat blijkt ook uit
een rondvraag bij vakbondsafgevaardigden van het ACV. ‘Onze werkgever zet affichecampagnes op en doet risicoanalyses,
maar de focus ligt bij die preventie veel
meer op de veiligheidsnormen dan op de
psychosociale risico’s’, zegt een militant
uit de chemiesector*.

procent. Te vaak blijven klachten zonder
gepast gevolg. Zo getuigt een ACV-afgevaardigde* uit de energiesector: ‘In mijn
bedrijf werd een lijnmanager beschuldigd
van grensoverschrijdend gedrag door een
collega. De collega moest naar een andere
afdeling verhuizen, terwijl de lijnmanager
nog steeds zijn baan heeft.’
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Stijgend aantal klachten,
vaak zonder gevolg
Niet alleen werkdruk is een gevaar. Ook
pesterijen, ongewenst seksueel gedrag
en geweld op het werk komt steeds vaker
voor. Eén op de drie werknemers was al
slachtoffer van grensoverschrijdend ge-

drag. Ook al wordt er vaak geen klacht
ingediend, toch steeg het aantal werknemers dat ongewenst seksueel gedrag
aangeeft in een jaar tijd met 28 procent.
Voor pestgedrag gaat het om een toename
van 14 procent, en voor (fysieke of verbale)
agressie gaat het om een stijging van 13

Daarom vraagt het ACV op 28 april, de
Werelddag voor veiligheid en gezondheid
op het werk, extra aandacht voor de psychosociale risico’s. Hoewel ons land al een
behoorlijke wetgeving heeft op dat vlak,
blijven psychosociale risico’s te vaak onder
de radar en wordt er te vrijblijvend met de
wetgeving omgegaan. ‘Er is dus nog ruimte voor verbetering’, zegt Mathieu Verjans,
nationaal secretaris van het ACV. ‘Daarom
vraagt het ACV dat in elk bedrijf om de drie
jaar een meting van de risico’s plaatsvindt,
en dat bij problemen een concreet actieplan wordt opgesteld. De betrokkenheid
van de werknemers(vertegenwoordigers)
is daarbij belangrijk. Bij arbeidsongevallen
moeten bedrijven die hoger scoren dan het
gemiddeld aantal incidenten in hun sector,
een hogere verzekeringspremie betalen.
Dat moet ook kunnen voor de psychosociale risico’s. Want er is niet alleen het leed
van de werknemer, ook voor de sociale
zekerheid ligt de kostprijs hoog. Alleen al
voor de groep van werknemers die langer
dan een jaar afwezig waren op het werk,
lagen de kosten vorig jaar naar schatting
op 490 000 euro per dag, dat wil zeggen
bijna 180 miljoen euro per jaar. Dit bedrag
stijgt voortdurend en houdt niet eens rekening met werknemers die minder dan een
jaar ziek zijn.’
* De getuigenissen in dit artikel zijn anoniem, om de slachtoffers van psychosociale
risico’s te beschermen.

