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Wat is werkdruk? 



Vijf waarheden over werkdruk 

“Werkdruk komt doordat de 

werkgever teveel werk vraagt.” 

 

“Werkdruk komt doordat de 

werknemer teveel wil in zijn vrije 

tijd.” 

 

Werkdruk komt doordat er te 

weinig tijd is om het werk te doen.” 

 

“Een medewerker die werkdruk 

ervaart is niet geschikt voor dit 

werk.” 

“Werkdruk komt doordat het 

ministerie continu dingen 

verandert.” 











• Psychische aandoeningen 

• Hart- en vaatziekten 

• Aantasting van het immuunsysteem 

• Bewegingsapparaat klachten  

• Overige aandoeningen: maag-darmziekten, hyperventilatie 

 



Stress is 

• Een levensreddende reactie op een bedreigende situatie: fight, flight, freeze 

• Van korte duur 

 

Stress kan strain worden: 

• Chronische en daardoor niet effectieve stress reactie 

• Niet alleen de bedreiging (beer) is belangrijk, maar ook het ontbreken van  

     effectieve reacties 
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Werkdruk Weg 



18,3% van de medewerkers in het 

onderwijs ervaart burnoutklachten 

 

19,1% van de medewerkers in het 

primair onderwijs ervaart burnoutklachten 

Bron: NEA 2015 





Oorzaken van 
werkdruk in het 

onderwijs  
(versus beroepsbevolking) NEA 2015 
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Er is niet één oplossing die altijd werkt 
 



Er is niet één oplossing die altijd werkt 
 



Er is niet één oplossing die altijd werkt 
 



Er is niet één oplossing die altijd werkt 
 



 



(Kompier & Marcelissen, 1990) www.tno.nl/werkdrukwegwijzer  

 



Goede voorbeelden 

Pilot ‘Gezonde Werkdruk’ op 45 scholen (>10% verzuim) 

 

Stap 1: Werkdrukscan ontwikkeld op 7 domeinen (taken, leerlingen, 

collega’s, leidinggevende, organisatie, persoonlijk en privésituatie) 

Stap 2: Werkdrukscan uitgevoerd 

Stap 3: Plannen van aanpak 

Verbetering in communicatie en verwachtingen over en weer 

Stap 4: Instrumenten ingezet 

Leidinggevenden opgeleid m.b.v. Management Drives 

Stap 5: Herhaling Werkdrukscan gepland 

 

Meer info bij je regioadviseur Arbeid & Vitaliteit  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwxKWk5MjPAhVGXRoKHSpHCfMQjRwIBw&url=http://www.sectorplanpo.nl/&psig=AFQjCNGrTNIIn2mqrgUGFu6oUCGHdGGE0A&ust=1475932796644498


Goede voorbeelden 

Pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’ op vijf scholen 

Stap 1 t/m 5 gezet, ervaringen: 

Rol van schoolleider is in project cruciaal  

De vijf stappen geven houvast voor scholen, nul- en eindmeting is 

meerwaarde voor dit project 

Iedere school kiest andere acties voor de aanpak van werkdruk: 

Beperken nakijktijd door digitalisering, peereducatie 

Ouders bewust maken van gewenste omgangsvormen  

Inwerken nieuwe leerkrachten verbeteren 

Werken met ParnasSys verbeteren 

Aandachtspunten: 

      Procesbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling docenten, en schoolcultuur 

Meer info: www.arbeidsmarktplatformpo.nl/werkdruk 

 



 

 
 

Agressie (extern) 

26% enkele keer t/m zeer vaak in onderwijs 

34% enkele keer t/m zeer vaak in po 

Pesten (intern) 

7% enkele keer t/m zeer vaak in onderwijs 

5% enkele keer t/m zeer vaak in po 
 

Discriminatie 

5% in onderwijs, om overige redenen 

5% in po, om leeftijd 

 
Intimidatie (extern) 

20% enkele keer t/m zeer vaak in onderwijs 

26% enkele keer t/m zeer vaak in po 



Hoe kom je eraf? Start in één van de workshops vandaag! 

Agressie 

1. Wat is gezonde werkdruk 

(Vervangingsfonds) 

2. Sociale veiligheid voor docenten 

(Stichting School en Veiligheid) 

3. Hoe agressie en geweld voorkomen en 

reguleren  

     (Stichting School en Veiligheid) 

4. Pesten: sociale veiligheid en 

medemenselijkheid reguleren  

     (M5 groep) 

5. De cao PO en werkdruk: feiten en fabels 

(AOb) 

6. Vraag het de inspectie! 

(Onderwijsinspectie) 
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Take home message 

 

Werkdruk gaat niet vanzelf over.  

Het begin van elke werkdrukoplossing is het 

gesprek tussen werkgever en werknemer. 
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