Twitter
@SteunpuntRIE 15 aug

Staat het bellen van de RI&E-helpdesk ook op jouw zomer to do-list? Van
11.00 tot 12.00 uur zitten we klaar. Bel ons op 088 86 65 600 voor alle vragen over de RI&E, wet- en regelgeving, de preventiemedewerker en meer!

Meer nieuws?
www.arbo-online.nl

@NL_FOP 15 aug

De pagina met tools voor gezond en veilig werken is uitgebreid met 4 wegwijzers: gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, pesten en werkdruk. https://
arboineuropa.nl/publicaties-en-tools/tools
@martinvsrm 13 aug

Het is natuurlijk een momentopname, maar wel een mooie: boek #Risicoleiderschap vandaag 200 dagen in Top 100 @Mgtboeknl. Zes recensies staan
op https://managementboek.nl/boek/9789462762640/risicoleiderschapmartin-van-staveren ...
@annoyngapple 10 aug

handgranaten voor deuren. schietpartijen op straat. moord. de regio zit er
vol mee! en bij een rukpartij ligt prioriteit? Alle massagesalons Haarlemmermeer gesloten want overal ‘happy end’ te krijgen

To do
Congres Arbo
in de zorg
Het duizelt in de zorg. Hoge werkdruk, meer agressie en geweld,
meer fysieke belasting. Het toch al
bovengemiddelde ziekteverzuim in

Arbo in cijfers
Oorzaken voor werkdruk verschillen
voor werknemers in het primair,
voortgezet en mbo onderwijs.

Het onderwijs heeft te maken met
hoge werkdruk en burn-outklachten.
In het primair onderwijs rapporteerde
in 2017 24,1 procent van de werknemers burn-outklachten, in het voortgezet onderwijs 26,7 procent en in het
mbo 21,8 procent. De oorzaken spelen
in alle onderwijssectoren en hangen
deels samen met de aard van het
werk. Het gaat dan om de moeilijkheidsgraad van het werk of de emotionele belasting.

de zorg blijft stijgen.

Er zijn ook verschillen tussen de sectoren. De combinatie van hoge taakeisen en lage regelmogelijkheden komt
vooral voor in het primair onderwijs.
Werknemers in deze sector ervaren
aan de andere kant ook meer sociale
steun en opleidingsmogelijkheden.
In het voortgezet onderwijs komt ongewenst gedrag van derden (leerlingen, ouders), maar ook van collega’s
en leidinggevenden, vaker voor dan in
de overige onderwijssectoren. In het
mbo onderwijs geven werknemers relatief vaak aan dat zij meer, of juist
minder kennis en vaardigheden hebben dan in het werk nodig is.

Iedereen kent de feiten, maar wie
heeft de oplossingen? Natuurlijk:
niet alles is op te lossen en niet elke
oplossing is voor iedereen hetzelfde.
Maar als we kennis bundelen en ervaringen delen, komen we al een
stuk verder. Dat is dan ook precies
wat we deze dag gaan doen.
Sprekers uit wetenschap en praktijk
gaan samen met u in op hoe de zorg
ervoor staat, praktijkoplossingen en
wat nodig is om erger te voorkomen.
Met de nieuwe inzichten en methoden kunt u direct aan de slag met
een gezonder werkklimaat. Zo leert
u bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en minder verzuim.
Het congres Arbo in de zorg, over
belasting vindt plaats op dinsdsag
19 november 2019 op de KNVB
Campus Zeist. Meer informatie en/
of wilt u zich inschrijven? Ga dan
naar https://arboindezorg.arboonline.nl/.

Kijk voor meer
informatie over
werkdruk in het
onderwijs op
https://t.co/
GwcvtJC6CF?amp=
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