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Wat is werkdruk?

Presenter
Presentation Notes
Als het gesprek op werkdruk komt, dan ontstaat er mist in de kamer (zoals in dit werk van Berndnaut Smilde). Soms is het zelfs een zwarte wolk. Termen als werkdruk, werkstress, burnout en belastingsverschijnselen vliegen door elkaar. Zowel in de gesprekken tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Als op de werkvloeren. Zolang die mist blijft bestaan, komt er geen oplossing. Dus wat is er nodig om hier de zon te laten doorbreken? Alleereerst: met elkaar afspreken wat je onder werkdruk verstaat.



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.”
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Presentation Notes
Werkdruk kan leiden tot werkstress: net zoals een gevaarlijke situatie kan leiden tot een ongevalWerkstress kan op den duur leiden tot ongezondheid, hier gaat vaak een lange tijd overheen in een cyclus van voortdurende belasting en onvoldoende herstel



• Psychische aandoeningen
• Hart- en vaatziekten
• Aantasting van het immuunsysteem
• Bewegingsapparaat klachten 
• Overige aandoeningen: maag-darmziekten, hyperventilatie
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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

Presenter
Presentation Notes
A (life saving) response to a threatening situation: Fight or flight Stress is meant to last a short period of timeStrain: situation in which the stress reaction is not effective (chronic stress)Chronic stress in unhealthyNot only the threat is important, but also lack of effective responsesWe weten nu wat werkdruk is en hoe het verwordt tot werkstressStress is a healthy response of the body to a (perceived!) threatening situation. Our body starts producing nor-adrenaline, that enables us to make optimal use of the functions needed to fight or flight. It also produces the hormone cortisol. Adrenaline and cortisol enable us to react on a stressful situation, but it for instance cortisol also has a negative impact on the immuun system. Release of large amount of cortisol should therefor not last too long. A situation of chronic stress, with a chronically increased level of cortisol is very unhealthy. Chronical stress, is not only about the threatening situation but also about the lack of effective reactions. 
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Presenter
Presentation Notes
Werkdruk komt doordat de werkgever teveel werk vraagt > taakeisen > werkinhoud > hoeveelheid werkWerkdruk komt doordat de werknemer teveel wil in zijn vrije tijd > individuele factoren > beslastbaarheidWerkdruk komt doordat er te weinig tijd is om het werk te doen > taakeisen > werkinhoud > tijdsdrukEen medewerker die werkdruk ervaart is niet geschikt voor dit werk > individuele factoren > competentiesWerkdruk hoort nou eenmaal bij ons werk > taakeisen > werkcontext > organisatiecultuurWerkdruk komt doordat het ministerie continu dingen verandert > taakeisen > werkcontext > aanstaande organisatieverandering



Er is niet één oplossing die altijd werkt
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Aanpak afhankelijk van waar de knelpunten zitten
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Praktijk en wetenschap aan de basis
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Presentation Notes
Slide 1-8: 5 minutenHet stappenplan is getoetst in drie pilots in sectoren waar werkdruk een rol speelt:BouwZorgOnderwijs Werkgever en werknemer waren samen verantwoordelijk voor de uitvoering.De brancheorganisaties keken en hielpen mee.



• Wat? Aanklikbare pdf
• Hoe? Systematische proceshulp, cyclisch, en

in lijn met de bedrijfsvoering
• Wie? Voor werkgevers én werknemers
• Wie? Voor klein, midden, groot bedrijf

Werkdruk Wegwijzer: in vijf stappen naar een 
geëvalueerde oplossing van werkdruk
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Slide 1-8: 5 minutenHeeft geleid tot een systematische aanpak van werkdruk.Een stappenplan, genaamd de Werkdruk Wegwijzer.Hierin verwerkt:Alle lessen uit de pilotsDe wetenschappelijke kennis uit het rapport Beschikbaar per 1 juli viaSites sociale partnersArboportaal.nl duurzameinzetbaarheid.nltno.nl/werkdrukwegwijzer



Kennismaking

 Naam
 Functie
 Verwachting 
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Kennismaking

Werkdruk 
relatief 
hoog

• Hoge taakeisen
• Minder 

ontwikkelings-
mogelijkheden

• Begeleiding
• Administratieve 

taken 
(hoeveelheid en 
ondersteuning)

• Fysieke 
werkomgeving

• Vergaderstructuur
• Digitalisering 

rapporten
• Format voor 

oudergesprekken
• IT-aanpassingen

“Niet van tevoren bedacht dat er 
schoolbrede maatregelen genomen 
zouden moeten worden. Het gaat om 
structurele veranderingen. Uiteindelijk zijn 
er wel grote dingen in gang gezet. 
Werkdrukproject heeft dus grote impuls 
gegeven waarmee ik goede hoop heb.”
Directeur OBS De Koekoek
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Succesfactoren in de uitvoering van de maatregelen
Doe het samen - Organiseer openheid en inspraak over de verandering

Geef teamleiders en werknemers de mogelijkheid een eigen invulling te 
geven aan de verandering (regelmogelijkheden)
Bijsturingsmogelijkheden voor werknemers tijdens de verandering

Doe het stap voor stap - Laat maatregelen uit meerdere onderdelen 
bestaan, die op overzichtelijke wijze worden ingevoerd

Één verandering tegelijk
Breng de voortgang onder de aandacht

Doe het goed of niet - Bereid maatregelen technisch en organisatorisch 
goed voor

Formuleer duidelijke doelstellingen
Bedenk hoe informatieoverdracht plaatsvindt
Boek op korte termijn een resultaat dat aanspreekt
Geplande veranderingen moeten niet te lang op zich laten wachten
Laat sleutelpersonen het goede voorbeeld geven
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Maatregelen kunnen alleen succes hebben als:het de goede maatregelen zijn (maatregelen die werkstress effectief bestrijden),er binnen het bedrijf bereidheid bestaat om de maatregelen over te nemen (veranderingsbereidheid)en als men hier de mogelijkheden toe krijgt (veranderingsmogelijkheden)In de meeste gevallen zijn ‘de goede maatregelen’, maatregelen die zowel op de arbeidssituatie als op de persoon gericht zijnVeranderingsbereidheid a priori wordt beïnvloed door:Het onderlinge vertrouwenDoelstellingen en strategie van de organisatieStructuur van de organisatieCultuurBedrijfsresultatenVeranderingsbereidheid tijdens veranderingsprocesGewenningstijd vooraf; geplande veranderingen moeten niet te lang op zich laten wachtenTechnische voorbereiding; als er in het begin teveel misgaat en het te lang duurt voor maatregelen ingevoerd zijn kan veel krediet verspeeld wordenHeldere informatie en communicatie, die verdergaat dan rondsturen van schriftelijke informatieDuidelijke doelstellingenBijsturingsmogelijkheden voor werknemers tijdens de ritEen verandering tegelijkGaranties met betrekking tot werkgelegenheid, functies en arbeidsvoorwaarden



Take home message

Werkdruk gaat niet vanzelf over. 

Het begin van elke werkdrukoplossing is het 

gesprek tussen werkgever en werknemer.

Presenter
Presentation Notes
Maximaal 8 x 5 mensen.



En nu?

Weet je nog niet of werkdruk een probleem is?
• Het werkdrukkompas: www.werkdrukkompas.nl
• Voor preventiemedewerker, OR-lid of baas
• 21 stellingen > 3 knelpunten > 3 oplossingen > PPT voor gesprek.

Werkdruk is een probleem, hoe pak ik dat aan?
• De Werkdruk Wegwijzer: www.tno.nl/werkdrukwegwijzer
• Systematische proceshulp voor de aanpak van werkdruk in groot, midden en 

kleinbedrijf
• In vijf stappen (willen, weten, wegen, werken, waken) naar een geëvalueerde 

oplossing

Ik wil werkdruk systematisch aanpakken, wie helpt mij daarbij?
• Stress Prevention@Work: www.stresspreventionatwork.nl
• Hulp bij de implementatie van de vijf stappen uit de Wegwijzer middels een 

digitaal platform met tools én een lerend netwerk van collega-organisaties 

Presenter
Presentation Notes
Het werkdrukkompas: www.werkdrukkompas.nl. Een preventiemedewerker, OR-lid of baas heeft na het beantwoorden van 21 stellingen inzicht in de zeven belangrijkste knelpunten die tot  werkdruk in de organisatie leiden. Voor de top 3 van die knelpunten worden oplossingen, op basis van arbocatalogi, gesuggereerd. Het geheel van knelpunten en oplossingen is te downloaden als een Powerpoint presentatie, en kan dienen om het gesprek hierover aan te gaan.De Werkdruk Wegwijzer: www.tno.nl/werkdrukwegwijzer. De Werkdruk Wegwijzer helpt organisaties om het proces rondom de aanpak van werkdruk gestructureerd vorm te geven. In vijf concrete stappen (is er werkdruk in de organisatie? Waar komt die door? Wat zijn oplossingen? In actie komen! En terugkijken) coacht de Werkdruk Wegwijzer grote én kleine organisaties door dit proces.Stress Prevention@Work: Voor die organisaties die gestructureerd aan de slag willen met mentale gezondheid, biedt dit project ondersteuning in de vorm van lerende netwerkbijeenkomsten en een digitaal platform. Op het digitale platform zijn tools beschikbaar om stap 2 (waar komt werkdruk door), stap 3 (werkdruk oplossingen) en stap 5 (heeft de oplossing het gewenste effect) te doorlopen.

http://www.werkdrukkompas.nl/
http://www.tno.nl/werkdrukwegwijzer
http://www.stresspreventionatwork.nl/


Bedankt voor je aandacht!

Laat je visitekaartje achter en ik stuur je de Wegwijzer toe.

Roos Schelvis
roos.schelvis@tno.nl

06 52 80 35 83

mailto:roos.schelvis@tno.nl
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