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Informatie over stress op het werk op
http://osha.eu.int/ew2002/

Inleiding
Meer dan een op vier werknemers in de Europese Unie gaat gebukt onder stress op het werk. Het Agentschap geeft een reeks factsheets uit
in verband met de bestrijding van stress op het werk en van een aantal belangrijke oorzaken daarvan zoals intimidatie en geweld op de werk.
Deze factsheet geeft aan waar u op de website van het Agentschap informatie kan vinden over stress op het werk en over de belangrijkste
oorzaken daarvan en wat daaraan te doen valt.

Informatiebronnen
Webpagina’s Europese Week
De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk is een jaarlijkse
voorlichtingscampagne om mensen bewuster te maken van het bestaan van een
aantal gezondheids- en veiligheidsrisico’s, en om effectieve goede praktijken
overal in de EU te bevorderen. De week, die door het Europese Agentschap en
zijn netwerk van nationaleknooppunten wordt georganiseerd, wordt elk jaar in
oktober gehouden. 

Het thema van de Europese Week 2002 is “Preventie van psychosociale
arbeidsrisico’s”. Het Agentschap heeft in het kader hiervan een website
opengesteld met informatie die van nut kan zijn voor diegenen die zich vast op
de week willen voorbereiden. De website zal in de toekomst als bron van
informatie blijven bestaan. Het adres ervan is http://osha.eu.int/ew2002/

Website Europese week: een gebruiksaanwijzing.
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Het
magazine, dat in

vier talen wordt uitgege-
ven en zich richt op een

geïnformeerd publiek, heeft als
doel op Europees niveau de be-
spreking van en de maatrege-

len op het gebied van
stress op het werk te

stimuleren.

Uitgebreide informatie
vindt u in “Research on

Work-related Stress”, een
gratis downloadbare uitgave

van het Agentschap.

Een verslag met
casestudy’s uit verschillende
lidstaten over programma’s,

praktijken en ervaringen op het
gebied van de bestrijding van
psychosociale problemen en

stress of het werk laat zien hoe
deze problemen met succes op
nationaal, regionaal of lokaal

niveau zijn aangepakt.

Deze
koppelingen

verstrekken informatie
over preventie van

ongevallen waarbij stress op
het werk en psychosociale

problemen mogelijk
een rol spelen.

Een aantal factsheets
met samenvattingen is in alle

officiële talen van de EU
verkrijgbaar; deze richten zich
voornamelijk op het gebruik

op de werkplek.
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Binnenkort komen nog eens twee factsheets uit. Eén daarvan geeft praktisch advies aan werknemers over stress
op het werk, het andere bevat een samenvatting van een verslag over programma’s, praktijken en ervaring op

het gebied van de bestrijding van psychosociale problemen en stress op het werk.

Er is sectorale
informatie beschikbaar.

Tot dusver is de
gezondheidssector behandeld,
en zijn er vele koppelingen naar
informatie die zal bijdragen aan
de vermindering van stress en

psychosociale risico’s in
deze sector.



Vanaf november 2002, Europese Awards voor goede praktijken
Als onderdeel van de Europese Week houdt het Agentschap jaarlijks een wedstrijd voor ondernemingen in de lidstaten die innovatief te werk
zijn gegaan bij de preventie van gevaren op het werk. In 2002 worden prijzen uitgereikt voor succesvolle preventie van stress op het werk en
psychosociale problemen. De prijzen worden uitgereikt tijdens de sluitingsceremonie, en de voorbeelden van goede praktijken worden door het
Agentschap in gedrukte en in elektronische vorm (op het web) uitgebracht. Deze voorbeelden kunnen andere bedrijven inspireren om
soortgelijke actie te ondernemen.

Informatie over goede praktijken

Informatie over goede praktijken is bedoeld voor diegenen die er het meest direct bij zijn betrokken en
zou moeten helpen de risico’s te verminderen.
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Verder is er
informatie over

onderzoek naar
stress op het werk en

psychosociale
problemen.

Deze
toegangspoort

biedt toegang tot op
kwaliteit gecontroleerde

informatiesites van lidstaten,
andere Europese landen, en de

rest van de wereld. De
informatie is in

verschillende talen
beschikbaar.

Een krachtige
zoekfunctie laat u

zien wat er allemaal
beschikbaar is.

Er is ook een
vertaalhulp, die een

scala aan on line
vertaalhulpmiddelen

biedt.

Informatie
over stress wordt in

verschillende categorieën
ingedeeld. Bijvoorbeeld:

Risicobeoordeling - bevat
handleidingen over risicobeoordeling en -
vermindering, en informatie over preventie

van stress in bepaalde beroepen; en in
Casestudy’s - vindt u voorbeelden van

maatregelen uit de praktijk, en
bijvoorbeeld verslagen over
kosten/batenanalyses van

stresspreventiemaatregelen.

Uitwisseling van informatie
Het on-lineforum goede praktijken
biedt gebruikers de mogelijkheid om
met anderen over stress op het werk
te discussiëren om al doende
oplossingen uit te wisselen, ervaringen
te vergelijken en problemen te bespreken.

Meer informatie
vindt u op de website van het Agentschap:
http://agency.osha.eu.int


