
 
en  PSA - Psychosociale arbeidsbelasting 
1. Het risico 
Het begrip Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)  is in 2007 geïntroduceerd in de Arbowet. Onder 
psychosociale arbeidsbelasting vallen alle factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken. Deze 
factoren kunnen liggen in de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsrelaties en 
arbeidsvoorwaarden.  
In de Arbowet worden ongewenste gedragsvormen (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten) 
en werkdruk genoemd als oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting. Discriminatie en stalking 
worden in de Arbowet niet expliciet genoemd, maar als ongewenste gedragsvormen wel in de 
arbocatalogus meegenomen.  
Psychosociale arbeidsbelasting kan ernstige gevolgen hebben voor het welbevinden en de gezondheid 
van werknemers en het beïnvloedt zowel de arbeidsomstandigheden, de werkprestaties, de 
werktevredenheid als de werksfeer. 
 
Ongewenst gedrag 
Seksuele intimidatie  
Seksuele intimidatie is ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander 
verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten: 
- onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet, hetzij impliciet gehanteerd als 

voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon; 
- onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis 

voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;  
- dergelijk gedrag heeft tot doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een 

intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat 
de werkprestaties van een persoon worden aangetast en een intimiderende, vijandige of 
onaangename werkomgeving wordt gecreëerd. 

 
Agressie en geweld 
Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen 
onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. Intimidatie is 
een vorm van impliciete agressie waarbij sprake is van psychische druk, soms in combinatie met het 
misbruik maken van een formele of informele positie.  
 
 Pesten 
Pesten op het werk is het systematisch uitoefenen van ongewenste psychische of fysieke bejegening, 
door één werknemer of een groep werknemers tegen meestal één andere werknemer, die niet (meer) in 
staat is zich te verdedigen. Voorbeelden van pestgedrag zijn: grapjes maken ten koste van iemand, 
iemand buitensluiten, beledigen of beschadigen van eigendommen. 
 
Discriminatie 
Onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, 
nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat, of op grond van andere hoedanigheden zonder 
dat daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond is aan te wijzen. 
 
Stalking 
Het stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van een collega,  met het 
oogmerk de ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen. 
 
Werkdruk en werkstress 
Het begrip werkdruk verwijst naar de combinatie van  mens, werk en omstandigheden. Deze 
dynamische samenhang maakt dat werkdruk het beste te omschrijven is vanuit meerdere invalshoeken. 

2. PSA - Psychosociale arbeidsbelasting 
 



2009-5023(h-PSA) ACNU door AI goedgekeurde versie (okt 2009).doc 

Arbocatalogus universiteiten 
 

p. 2/4 

Werkdruk op zich is een neutraal begrip, maar hier wordt verder onder werkdruk bedoeld: te hoge of 
te lage werkdruk. 
 
Werkdruk kan worden opgevat  als de mate van onbalans tussen de eisen die het werk stelt 
(werktempo,  complexiteit, variëteit, storingen) en de mogelijkheden die het werk biedt om aan die 
eisen te voldoen (regelmogelijkheden, autonomie, contactmogelijkheden, sociale steun). 
In deze definitie kunnen kenmerken van het werk als meer of  minder passend worden  aangeduid in 
relatie tot de fysieke, mentale en sociale kwaliteiten van medewerkers.  Ook in de privésituatie kan er 
een zodanige belasting optreden dat deze van invloed is op de mogelijkheden van de medewerker om 
aan de eisen van het werk te kunnen voldoen.  
 
Een tweede invalshoek gaat uit van de individuele beleving,  namelijk het gevoel van de medewerker 
dat hij het werk niet aan kan en de zorgen die hij zich daarover maakt.  Hierbij is werkdruk een 
cognitief-emotionele evaluatie van de situatie en dus niet alleen afhankelijk van de werkkenmerken,  
maar ook van de manier waarop de medewerker het werk zelf beoordeelt.  
 
Werkstress  
Onder werkstress verstaan we de gevolgen van het langdurig uit balans zijn van de eisen (werkdruk) 
die de werkomgeving aan de medewerker stelt en het vermogen van deze medewerker om hiermee om 
te gaan. De onbalans kan ook voortkomen uit een acuut als bedreigend ervaren situatie.  
Een gevolg van werkdruk kán werkstress zijn. Of iemand die blootstaat aan hoge werkdruk werkstress 
krijgt, hangt voor een belangrijk deel af van het persoonlijke verwerkingsvermogen. Het vermogen om 
werkstress te hanteren bepaalt dus in belangrijke mate de belastbaarheid van de medewerker.  
 
Werkstress kan nadelige gevolgen hebben, zoals verminderde productiviteit, motivatieverlies, onvrede, 
lichamelijke en psychische klachten, functioneringsproblemen, ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid.  Het is dan ook van groot belang om het werk en de werkorganisatie zoveel 
mogelijk te laten aansluiten bij de kwaliteiten van medewerkers. 
 
2. Doelgroep 
Medewerkers van de universiteiten die in de werksituatie in aanraking komen met factoren die 
psychosociale belasting  veroorzaken.  
 
3. Wettelijk kader 
Arbeidsomstandighedenwet 
Hoofdstuk 2 Arbeidsomstandighedenbeleid  
Arbobeleid Artikel 3 lid 2 
“De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op 
voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting”.  
 
Arbeidsomstandighedenbesluit 
Afdeling 4. Psychosociale arbeidsbelasting  
Artikel 2.15 Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting. 
1. “Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting 

worden in het kader van risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet de 
risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van 
aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de wetenschap maatregelen 
vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en indien dat niet 
mogelijk is te beperken. 

2. Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale 
belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s van psychosociale 
arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of 
te beperken”. 
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4. Ambitieniveau Universiteiten 
Ongewenst gedrag 
De universiteiten streven naar een werkklimaat, waarin het gevoel van sociale veiligheid optimaal 
aanwezig is. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Collegialiteit, integriteit, respect en aandacht 
voor de ander staan hoog in het vaandel. Het streven is om adequaat te reageren op ongewenst gedrag, 
zowel informeel als in een formele procedure.  
 
Werkdruk  
De universiteiten streven ernaar werk en werkomstandigheden aan te laten sluiten bij de kwaliteiten 
van medewerkers,  zodanig dat werkdrukproblematiek en de negatieve gevolgen hiervan  zo veel 
mogelijk worden voorkomen dan wel worden beperkt.  Medewerkers hebben ook een eigen 
verantwoordelijkheid voor behoud van hun  werkvermogen en inzetbaarheid, ondermeer door de 
ontwikkeling van competenties én het tijdig signaleren van werkdruk die zij ervaren 
 
5. Maatregelen en Middelen 
5a. Ongewenst gedrag 
Doelvoorschriften: 
• grenswaarden:  

Geen toevoegingen ten opzichte van de wettelijke verplichtingen 
• procesbepalingen: 

Universiteiten voeren beleid op het gebied van ongewenst gedrag en dragen dit uit. In het beleid 
worden uitspraken gedaan over tenminste de volgende aspecten:  
o het aanwijzen/aanstellen van één of meer vertrouwenspersonen die werken volgens een 

afgesproken competetentieprofiel; 
o de procedure bij de behandeling van klachten zoals vastgelegd in een klachtenregeling. 

 
Middelvoorschriften: 
Er zijn geen specifieke middelen die zich ervoor lenen om voorgeschreven te worden. Op termijn 
kunnen uit de good practices middelen voorkomen die voldoende draagvlak hebben om te promoveren 
tot middelvoorschrift. 
 
Good practices: 
• Competentieprofiel: een geheel van vakmatige en persoonlijke competenties waaraan een 

vertrouwenspersoon moet voldoen, als waarborg om deze functie zo goed mogelijk in te vullen 
• Registratiesysteem: een registratiesysteem waarmee trends zichtbaar gemaakt kunnen worden en 

onderling uitgewisseld kunnen worden;  
• Periodiek prevalentieonderzoek: doel hiervan is de aard en omvang van ongewenst gedrag onder 

medewerkers in kaart te brengen. De resultaten kunnen onderling worden uitgewisseld 
(benchmark)  

• Protocollen Ongewenst Gedrag: handreikingen voor leidinggevenden en medewerkers indien zij 
geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie, pesten en arbeidsconflicten; 

• Klachtenregeling Ongewenst Gedrag: modelregeling waarin de informele en formele procedure 
staat beschreven die bij een melding of klacht over ongewenst gedrag kan worden gevolgd;  

• Training in het omgaan met agressie: trainen van vaardigheden die toegepast kunnen worden in 
een situatie waarin een medewerker wordt geconfronteerd met agressie; 

• Algemene folder: voorlichting aan medewerkers over ongewenste omgangsvormen; 
• Vragen uit de RI&E: vragen met betrekking tot ongewenst gedrag die onderdeel  kunnen uitmaken 

van de risico-inventarisatie en -evaluatie.   
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5b Werkdruk 
Doelvoorschriften: 
• grenswaarden:  

geen toevoegingen ten opzichte van de wettelijke verplichtingen 
• procesbepalingen: 

Universiteiten voeren beleid op het gebied van werkdruk en dragen dit uit. In het beleid worden 
uitspraken gedaan over tenminste de volgende aspecten:  
o de duurzame inzetbaarheid van medewerkers;  
o het gebruik van een werkdrukinstrument wanneer signalen bijvoorbeeld uit de RI&E of een 

Medewerker Tevredenheids Onderzoek daartoe aanleiding geven; 
o het aanbieden van trainingen voor medewerkers ter hantering van werkstressproblematiek; 
o het aanbieden van begeleidingsmogelijkheden bij werkdrukproblemen;  

 
Middelvoorschriften: 
Er zijn geen specifieke middelen die zich ervoor lenen om voorgeschreven te worden. Op termijn 
kunnen uit de good practices middelen voorkomen die voldoende draagvlak hebben om te promoveren 
tot middelvoorschrift. 
 
Good practices: 
• door de universiteiten gebruikte werkdrukinstrumenten om werkdruk op te sporen, te analyseren 

en  te reduceren; 
• vragen uit de RI&E: vragen met betrekking tot werkdruk die onderdeel kunnen uitmaken van de 

risico-inventarisatie en -evaluatie; 
 
Alle good practices zijn beschikbaar via de publieke site  www.vsnu.nl/arbocatalogus. Zij zijn 
beschikbaar als halffabrikaat dat wil zeggen dat zij bewerkbaar zijn (Word, Excel, PowerPoint) en 
kunnen worden aangepast aan de lokale omstandigheden. 
Voor buitenlandse medewerkers en studenten worden de instrumenten in het Engels aangeboden. 
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