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Inleiding

PRIMA dient een doorlopend proces te zijn dat deel uitmaakt

Het Europees kader voor psychosociaal risicomanagement op het werk (PRIMA-EF)

van de dagelijkse bedrijfsvoering

beoogt binnen de EU op zowel nationaal niveau als op organisatieniveau een beleids-

In de praktijk blijken psychosociale risico’s vele oorzaken te hebben. Er zijn dan ook

en praktijkbevorderend kader te bieden. Dat daaraan grote behoefte bestaat, blijkt

geen snelle oplossingen. Een doorlopend proces van risicobeheersing is daarom

uit recente gegevens van de EU die aantonen dat psychosociale gezondheidsrisico’s

nodig. Dit kan alleen effectief zijn als de onderliggende oorzaken worden begrepen

voor werknemers op grote schaal voorkomen en dat problemen zoals werkgerela-

voordat oplossingen worden gekozen.

teerde stress, agressie en geweld en pesten op het werk toenemen.

Eigenaarschap van alle betrokken partijen
Werkgerelateerde psychosociale risico’s zijn: aspecten van organisatie en manage-

Het is van belang dat de belangrijkste partijen in het PRIMA-proces verantwoor-

ment van het werk die lichamelijke of geestelijke schade kunnen veroorzaken. Deze

delijkheid nemen voor de maatregelen en zich eigenaar voelen van het proces. Zij

risico’s zijn momenteel een van de grootste uitdagingen op arbogebied en houden

kunnen daarbij worden bijgestaan door interne of externe deskundigen of externe

verband met problemen zoals werkgerelateerde stress, geweld en pesten op het

dienstverleners, maar het uitbesteden van het eigenaarschap aan externe profes-

werk. Werknemers noemen werkgerelateerde stress als een van de belangrijkste

sionals is vragen om moeilijkheden.

oorzaken van ziekte en ruim veertig miljoen werknemers in de EU hebben ermee te
maken (Europese Stichting, 2007). Uit datzelfde onderzoek blijkt verder dat in de

Maatwerk

twaalf maanden ervoor 6% van de werknemers op het werk met lichamelijk geweld

De aanpak moet worden toegespitst op de situatie, aangezien dit de praktische

was bedreigd, dat 4% slachtoffer was geweest van agressie en geweld en 5% van

uitvoering en het opstellen van een goed plan van aanpak vergemakkelijkt. Daarbij

pesten en/of intimidatie.

moet rekening worden gehouden met de omvang en sector van de organisatie, de
kenmerken van het personeel (geslacht, leeftijd, flexwerk) en de bredere context van

Doel

het land in kwestie.

PRIMA-EF beschrijft de hoofdpunten, fasen, principes en goede voorbeelden van

Evidence-informed werken

psychosociaal risicomanagement. Het biedt een breed kader met voldoende ruimte

PRIMA is systematisch, evidence-informed, praktisch en probleemoplossend. Het

voor de verschillen in cultuur en benadering binnen de EU. Landen en bedrijven kunnen

dient erop gericht te zijn een onderbouwd overzicht te geven van de belangrijkste

het kader gebruiken als uitgangspunt bij de ontwikkeling van beleid, indicatoren en

psychosociale risico’s voor de gezondheid van een specifieke groep werknemers.

plannen van aanpak om werkgerelateerde stress, agressie en geweld en pesten op het

Voor de effectiviteit van de aanpak is het essentieel dat de gekozen aanpak passend

werk te voorkomen en te bestrijden. Dit document bevat de belangrijkste aspecten

is voor het gekozen doel.

van het risicomanagementproces en vormt een aanvulling op de overige richtlijndocumenten van PRIMA-EF. Het is bedoeld als richtlijn voor bedrijven, deskundigen,

Participatieve aanpak en de sociale dialoog

werkgeversorganisaties, vakbonden en beleidsmakers.

Door alle partijen bij de maatregelen te betrekken, wordt de betrokkenheid en het
draagvlak groter, neemt de weerstand tegen verandering af en zet men de eerste

Juridisch kader

stappen op weg naar preventie. PRIMA werkt niet wanneer partijen gedwongen

Psychosociaal risicomanagement maakt deel uit van de verplichting van werkgevers

worden betrokken. Op beleidsniveau zijn de deelname van werknemersvertegen-

om alle soorten risico’s voor de gezondheid van hun werknemers te analyseren en te

woordigers, sociaal overleg en de dialoog met externe stakeholders van belang.

worden hun gedrag en opvattingen te veranderen: zij moeten allen actief bij PRIMA

beperken, Dit is bepaald in de Europese kaderrichtlijn op het gebied van veiligheid en
gezondheid op het werk (89/391/EEG). Twee akkoorden tussen de Europese sociale

Verschillende interventieniveaus met de nadruk op maatregelen aan de bron

partners zijn hierbij eveneens van belang: de Kaderovereenkomst over werkgerela-

De Europese arbowetgeving legt de nadruk op het voorkómen van risico’s en richt

teerde stress (2004) en de Kaderovereenkomst over agressie en geweld en pesten

zich vooral op de organisatie als veroorzaker van risico’s. Echter, wanneer de ernst

op het werk (2007). Een goede aanpak van psychosociale risico’s gaat echter verder

en de omvang van problemen binnen de organisatie en de gevolgen daarvan voor de

dan wat de wet voorschrijft en biedt bedrijven ook veel kansen.

gezondheid van medewerkers daarom vragen, is er een belangrijke rol weggelegd
voor specifieke maatregelen die op individuele medewerkers zijn gericht.

Kernaspecten van psychosociaal
risicomanagement (PRIMA)

Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen
PRIMA draait om mensen, hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en de belangen
van bedrijfsleven en samenleving. Bescherming van de psychosociale gezondheid

Goed PRIMA is goed voor het bedrijf

is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook een ethische kwestie die hoort bij maat-

De ‘best practice’ op het gebied van PRIMA weerspiegelt goede voorbeelden t.a.v.

schappelijk verantwoord ondernemen.

bedrijfsvoering, leren en ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen
en het bevorderen van de kwaliteit van de arbeid. Dit leidt tot productiviteitsverho-

Voorwaarden op organisatie- en macroniveau

ging, betere producten en diensten, grotere aantrekkelijkheid als werkgever en meer

Om PRIMA-beleid te kunnen ontwikkelen en te kunnen uitvoeren moet op macro- en

innovatiefvermogen.

organisatieniveau aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:
•	voldoende kennis van de belangrijkste actoren (leidinggevenden en werknemers,
beleidsmakers);
•	relevante en betrouwbare informatie als basis voor besluitvorming;
•	beschikbaarheid van werkzame, gebruiksvriendelijke methoden en technieken;
•	beschikbaarheid van bekwame ondersteuning
(deskundigen, adviseurs, diensten en instellingen, onderzoek en ontwikkeling).

EU-landen verschillen sterk in de mate waarin zij aan deze voorwaarden voldoen. In
landen waar deze vermogens niet goed ontwikkeld zijn, is dit een sterke rem op het
succes van PRIMA. Er bestaat namelijk een verband tussen het ontbreken van deze
voorwaarden en een gebrek aan kennis en analyse van de gezondheidseffecten van
psychosociale risico’s. Deze voorwaarden zijn zowel belangrijk voor de medewerkers
als voor een goede bedrijfsvoering. De genoemde voorwaarden zijn ook van belang
voor adequaat overheidstoezicht op de praktijk in bedrijven.

Logica en model
Pychosociaal risicomanagement omvat vijf kernelementen: (i) uitgesproken
aandacht voor een specifieke groep werknemers, werkplek of werktaken; (ii) een
RI&E die inzicht geeft in het probleem en de (onderliggende) oorzaken ervan; (iii)
het uitwerken en doorvoeren van maatregelen om de risico’s weg te nemen of te
verkleinen (oplossingen); (iv) een evaluatie van de maatregelen; (v) actieve en zorgvuldige procesbeheersing.
Deze kernelementen van het PRIMA-kader zijn zowel voor de organisatie als op
macroniveau van toepassing. Zie voor meer informatie over de toepassing van
PRIMA-EF op beide niveaus PRIMA-EF-richtlijndocument 02 en 03 (beschikbaar op
www.prima-ef.org).
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