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2022Z22869 

Vragen van de leden Kathmann en Maatoug (beiden GroenLinks) aan de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «Arbodiensten 
slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt» (ingezonden 
23 november 2022). 

Vraag 1
Kent u het artikel «Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege 
krappe arbeidsmarkt»?1 

Vraag 2
Hoe oordeelt u over het feit dat het aantal werknemers dat last heeft van 
burn-outklachten is toegenomen? 

Vraag 3
Bent u het eens dat bestrijden van verzuim een belangrijke oplossing kan zijn 
voor het aanpakken van de arbeidsmarktkrapte? 

Vraag 4
Welke maatregelen gaat u nemen om het aantal werknemers dat last heeft 
van burn-outklachten te laten dalen? 

Vraag 5
Bent u het eens dat het altijd bereikbaar moeten zijn voor werknemers tot 
werkstress kan leiden? 

Vraag 6
Vindt u het ook zorgwekkend dat 60% van de werkgevers werkdruk geen 
belangrijk arbeidsrisico vindt?2 

1 AD, 14 november 2022, «Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe 
arbeidsmarkt», (Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt | 
Werk | AD.nl).

2 TNO, 14 november 2022, «Vier op de tien werkgevers vindt werkdruk een van de belangrijkste 
arbeidsrisico’s», (4 op 10 werkgevers: werkdruk één van de belangrijkste arbeidsrisico’s 
(tno.nl)).
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Vraag 7
Kunt u aangeven hoe vaak de Arbeidsinspectie onderzoek heeft gedaan naar 
de vraag of bedrijven aandacht besteden aan bestrijden van werkstress in de 
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van aanpak? 

Vraag 8
Kunt u aangeven hoe vaak de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft gehand-
haafd bij werkgevers die onvoldoende beleid hebben op het bestrijden van 
werkstress? 

Vraag 9
Bent u het eens dat het voor kleine werkgevers ingewikkeld kan zijn om 
werkstress aan te pakken en financiële ondersteuning hierbij kan helpen? Zo 
ja, bent u bereid dit te doen? 

Vraag 10
Zou u deze vragen kunnen beantwoorden voorafgaand aan de plenaire 
behandeling van het initiatiefvoorstel wijziging van de Arbeidsomstandighe-
denwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en 
werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd?3

3 Kamerstuk 35536.
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