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Arbo in cijfers
Er blijkt een duidelijk verband tussen 
technologiegebruik en werkstress of 
werkdruk.

In 2018 geeft bijna 1 op de 3 (28%) 
werknemers aan dat zij vaak (of altijd) 
te maken hebben met informatieover-
vloed. Dit zijn ruim 2,1 miljoen Neder-
landse werknemers die aangeven dat 
ze op een werkdag zó veel informatie 
krijgen dat ze moeite hebben om dit 
snel genoeg te verwerken.  
Daarnaast geven 6 op de 10 werkne-
mers (4,5 miljoen Nederlanders) aan 
dat zij in hun werk (bijna) de hele dag 
gebruik maken van elektronische 
communicatie via de computer of mo-
biele telefoon. 

Beide groepen werknemers geven twee 
keer zo vaak aan dat hun verzuim sa-
menhangt met werkdruk of werkstress 
in vergelijking met werknemers die 
minder vaak technologie gebruiken. 

In de groep werknemers die informa-
tieovervloed ervaren is 51 procent van 
het verzuim werkdrukgerelateerd ten 
opzichte van 26 procent bij werkne-
mers zonder informatieovervloed. In 
de groep werknemers die niet vaak 
elektronisch communiceren op het 
werk is 22 procent van het verzuim 
werkdrukgerelateerd. Bij werknemers 
die vaak elektronisch communiceren 
is dat 45 procent.

To do
Nieuwe 
perspectieven  
op veiligheid
De Nyenrode collegereeksen 
‘Nieuwe perspectieven op veilig-
heid’ in 2019 kregen zulke potitieve 
kritieken dat er een nieuwe reeks 
op stapel staat voor 2020. 

Veiligheidsprofessionals spelen een 
leidende rol bij het succesvol imple-
menteren van veilig werken. Maar
moet u aan elk risico dat u als (arbo)
professional tegenkomt in de orga-
nisatie iets doen? Wat is nog werk-
baar en betaalbaar? Hoe maakt u die 
acceptabele veiligheid tot een vast 
onderdeel van de dagelijkse activitei-
ten? En welke leiderschapsvaardig-
heden heeft u daarvoor nodig?

De praktijk is voor iedere professio-
nal weer anders. Daarom gaan we 
tijdens deze collegereeks diepgaand 
op verkenning. Naar concrete aan-
pakken die u kunt vertalen naar uw 
eigen praktijksituatie.

De Nyenrode collegereeks ‘Nieuwe 
perspectieven op veiligheid’ is op 
13 mei t/m 17 juni 2020. Meer info  
en inschrijven op www.nieuweper-
spectieven.arbo-online.nl.

@bodzinga 21 nov
#philadelphianl zet de toon met een tijdschrift over #incidenten in de #zorg 
en wat we daarvan kunnen leren. #toppers

@FrankHermans4 21 nov
Werkstress bestaat niet! http://bit.ly/2NYTJ7U

@SteunpuntRIE 20 nov
Hoe vind je deskundige arbo-hulp? Lees het in Vakblad Arbo nr. 11 @vak-
bladarbo http://rie.nl/hoe-vind-je-deskundige-arbo-hulp-lees-het-in-vakblad-
arbo-nr-11/

@ArboportaalSZW 19 nov
Een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeids- en organi-
satiedeskundige zijn vier #kerndeskundigen die alles weten over gezond en 
#veiligwerken. Benieuwd naar hun rollen en hoe zij met elkaar samenwer-
ken? Bekijk de animatie.

Bron: NEA 2018. 
Kijk voor meer 
informatie en 
cijfers over de 
impact van tech-
nologiegebruik 
op werkstress op 
www.monitor-
arbeid.nl.
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