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Vooraan

Stress en burn-outs eisen tol
bij dertigers en veertigers

DE STIJGING IS VOORAL MERKBAAR TUSSEN 30 EN 34 JAAR

0 - 24 jaar

25 - 29 jaar

30 - 34 jaar 

35 - 39 jaar

40 - 44 jaar 

45 - 49 jaar 

50 - 54 jaar 

55 - 59 jaar

60 - 64 jaar 

65 jaar en ouder

0%

0%

21%

18%

14%

11%

7%

4%

5%

8%

0,07%

0,34%

0,87%

1,48%

2,09%

3,04%

4,73%

8,75%

17,23%

9,62%

Stijging tov 2015in 2016

Langdurig zieken in procent van de werknemers in de privésector

Bron: Securex, Belgische cijfers
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Aantal langdurig 
zieken stijgt
Per 100 werknemers in een bedrijf
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Het aantal werknemers tussen 30 en 40 jaar dat langdurig ziek thuis zit, is in
een jaar tijd met 20 procent gestegen. Dat is onder meer het gevolg van het
exploderende aantal burn-outs.
JASPER D’HOORE

In het gemiddelde Belgische bedrijf
waren in de eerste helft van 2016 da-
gelijks zeven van de honderd werk-
nemers ziek. Drie van die zeven zie-
ken waren al meer dan een jaar afwe-
zig, twee meer dan een maand maar

minder dan twaalf maanden en twee min-
der dan een maand. Alles samen zijn dat
7 procent meer zieken dan een jaar eerder,
blijkt uit cijfers van de hr-dienstverlener Se-
curex. 

De forse toename is integraal te wijten
aan de stijging van het aantal langdurig zie-
ken, want het aantal mensen dat minder
dan een jaar ziek is, stagneert. Het aantal
langdurig afwezigen is tussen de eerste helft
van 2015 en de eerste helft van dit jaar met
11 procent gestegen. Daardoor zal ons land
tegen het einde van dit jaar mogelijk voor
het eerst meer dan 400.000 langdurig zie-
ken tellen. Dat vormt een grote uitdaging
voor de staatskas, want de ziekte-uitgaven
komen daardoor hoger te liggen dan die
voor de werkloosheid. 

Opmerkelijk is dat de toename van het
aantal langdurig zieken zich relatief vooral
voordoet bij jongere werknemers. Het aan-
tal 30- tot 34-jarigen dat langer dan een jaar
afwezig is, is in een jaar tijd met 21 procent
gestegen. Bij de leeftijdscategorie daarbo-
ven, de 35- tot 39-jarigen, is er een toename
met 18 procent.

‘Er is overduidelijk sprake van een pro-
bleem’, zegt Heidi Verlinden van Securex.
‘Het aantal langdurig zieke 30- tot 40-jari-
gen is in vijf jaar tijd verdubbeld.’ Meer dan
waarschijnlijk is dat het gevolg van een toe-
name van de stressklachten, waardoor al-
maar meer mensen uitvallen met een burn-
out of een depressie.’

30- tot 40-jarigen worden vaak met ver-
schillende uitdagingen tegelijk geconfron-
teerd. ‘Het is de leeftijd waarop velen pro-
motie maken op het werk, waardoor de
werkdruk toeneemt’, weet Verlinden. ‘Tege-
lijk is het de leeftijd waarop velen kinderen
krijgen en een huis bouwen. Combineer dat
nog eens met een levendig sociaal leven en
er ontstaat een grote druk waaronder velen
bezwijken.’ 

Brugpensioen
Ondanks de forse toename is de totale groep
van 30- tot 40-jarigen die langdurig ziek
thuis zitten nog altijd kleiner dan die van de
50-plussers. Bij de 30- tot 34-jarigen zit on-
geveer een op de honderd werknemers ziek
thuis. Ter vergelijking: bij de 50- tot 54-jari-
gen zijn dat er vijf op de honderd, bij de 60-
tot 64-jarigen liefst zeventien op de hon-
derd. Wel neemt het aantal langdurig zie-
ken bij die leeftijdscategorieën minder snel
toe dan bij de jongeren.

Als verklaring voor het hoge aantal oude-
re langdurige zieken wijst Verlinden naar de
afbouw van het brugpensioen en naar de
andere maatregelen om mensen langer aan
de slag te houden. ‘Werknemers die vroeger
in die stelsels vluchten, kunnen dat vaak niet
meer en belanden in een ziekte-uitkering’,
zegt Verlinden. 

Vluchten in het brug-
pensioen kan niet meer,
waardoor oudere werk-
nemers in een ziekte-
uitkering belanden.

HR-DIENSTVERLENER SECUREX
HEIDI VERLINDEN

Private bank 
van Société
Générale snoeit
in jobs in België

De regering-Michel probeert de forse toe-
name van het aantal langdurig zieken in te
dijken door hen naar werk te begeleiden.
Vandaag treden de re-integratieplannen van
minister van Sociale Zaken en Gezondheids-
zorg Maggie De Block (Open VLD) en Kris
Peeters (CD&V) in werking. Met behulp van
een arts zullen langdurig zieke werknemers
en werklozen kijken welk werk ze nog aan-
kunnen en welke begeleiding daarvoor no-
dig is.

Langdurig zieken zullen vanaf midden
volgend jaar ook gemakkelijker tijdelijk
kunnen terugkeren naar hun werk. Als ze
één dag per week aan de slag gaan, behou-
den ze zelfs hun ziekte-uitkering. Naarge-
lang ze meer werken, daalt hun uitkering.

De maatregel is vooral bedoeld voor
wie met een burn-out kampt, zodat
die op eigen tempo naar de werk-
vloer kan terugkeren.

Els Deboutte kreeg haar eerste burn-
out op haar 31ste, toen ze net moeder
geworden was. Na een tweede burn-
out gooide ze het roer om en begon
ze haar eigen bedrijf, Make me Fly!,
gespecialiseerd in loopbaanbegelei-
ding. In haar praktijk adviseert de
46-jarige Deboutte mensen die met
stress kampen, tegen een burn-out
aanhinken of zoeken naar werk dat
meer voldoening geeft.
‘Dat 30’ers eronder doorgaan is geen
geïsoleerd fenomeen’, zegt de erva-
ringsdeskundige. ‘Ik krijg regelmatig
klanten over de vloer die net vader of
moeder zijn geworden en bij de over-
gang naar het ouderschap op hun
tandvlees komen te zitten. Vaak komt
er een overmatig verantwoordelijk-
heidsgevoel bij kijken en hebben ze
het gevoel de verwachtingen rond car-
rière, huis, kinderen en partner niet te
kunnen inlossen. Bij 40’ers speelt dan
weer het idee van nu of nooit.’
Deboutte ziet een tweedeling in hoe
bedrijven omgaan met uitgebluste
werknemers. ‘Er zijn er die het heel
goed doen. Andere behandelen hun
werknemers nog echt als robotten.’
‘Een klant belde zijn werkgever om te
zeggen dat hij niet kon komen wer-
ken. Hij had net te horen gekregen
dat zijn vader kanker had. Maar zijn
baas reageerde dat hij zijn prioriteiten
maar moest kennen. Komaan zeg, dan
drijf je je personeel naar een ziekte-
briefje.’
Voor Deboutte is het belangrijkste dat
mensen als volwassenen behandeld
worden en dat loopbaanplanning be-
spreekbaar is. ‘Mensen worden niet
ziek van te hard te werken, maar om-
dat ze zich niet nuttig of gewaardeerd
voelen. In sommige bedrijven moeten
werknemers verplicht om 9 uur op een
vergadering zijn in Brussel, ze worden
scheef bekeken als ze vakantie nemen
of tijdens de uren een koffietje drinken
met een collega. De invoering van een
leuke en dankbare bedrijfscultuur kan
dan wonderen doen.’ TS

‘EEN VADER MET
KANKER MOEST
MAAR WACHTEN’

ELS DEBOUTTE, LOOPBAANCOACH
EN OPRICHTER MAKE ME FLY! 

Belastingdruk
daalt licht 
in België

De belastingdruk in ons land is vo-
rig jaar gezakt van 45 procent naar
44,8 procent, blijkt uit cijfers van de
economische denktank OESO.

De belastingdruk verlagen is een
van de doelstellingen van de rege-
ring-Michel. Uit cijfers van de OESO
blijkt dat dat lukt, al is de daling be-
perkt. De belastingdruk zakte vorig
jaar naar 44,8 procent. Ter vergelij-
king: in 2010 bedroeg die in België
nog 42,6 procent.

Met die 44,8 procent gooien we
nog altijd hoge ogen in vergelijking
met andere Europese landen. Alleen
Frankrijk en Denemarken scoren
slechter. Het gemiddelde van alle
OESO-landen bedraagt 34,3 procent.
In onze buurlanden Duitsland en
Nederland bedraagt de belasting-
druk respectievelijk 36,9 procent en
37,8 procent.

In vergelijking met het OESO-ge-
middelde is de Belgische belasting-
druk voor personen hoger, net als
de socialezekerheidsbijdragen en
de belastingen op vastgoed. De be-
lasting op vermogens en bedrijfs-
winsten is dan weer lager dan het
OESO-gemiddelde, net als de in-
komsten uit btw.

Eerder deze week bleek uit cijfers
van Eurostat al dat de belastingdruk
in België zakt. PBL
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Ook banken voor vermogende klan-
ten zijn niet immuun voor de bespa-
ringsgolf in de financiële sector. De
lage rente en de digitaliseringsrevo-
lutie treffen niet enkel de retailban-
ken die op het grote publiek mik-
ken. De Belgische privatebanking-
dochter van het Franse Société
Générale ontsloeg onlangs 10 van de
230 werknemers. 

‘Met die maatregelen willen we de

werking van onze bank optimalise-
ren en de efficiëntie van de groep in
dit moeilijke klimaat opkrikken’, zegt
Jean Sonneville, de CEO van Société
Générale Private Banking in België.

‘De ontslagen maken daar deel
van uit, en vinden plaats in alle gele-
dingen van de groep. Al moet ik wel
benadrukken dat we eerder dit jaar
ook twintig nieuwe mensen hebben
aangeworven. Dat past in het nor-
maal beheer van een bank.’

Sonneville: ‘We blijven groeien in
België en hebben hier nu zo’n 9 mil-
jard euro aan tegoeden onder be-
heer. Maar de kantoren in Leuven en
Aalst zijn te klein om onze klanten
een goede service te garanderen en
sluiten dus.’

230
Société Générale Private
Banking telt in België
230 werknemers. 
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