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VOORWOORD 

U hebt een uitdagende functie. U weet wat u waard bent, en dat wilt u graag zo 
houden. Ook beseft u dat verbetering altijd mogelijk is. Toch merkt u dat het 
soms allemaal te veel van het goede kan worden. Op zulke momenten moet u dan 

echt balanceren tussen uitdaging en stress. 
De enige manier om ervoor te zorgen dat het werk uitdagend blijft, is eraan te werken 
met uw collega's, de ondernemingsraad en vooral ook met uw leidinggevende. 

Dit boek is een handreiking aan werknemers én leidinggevenden. De vraag hoe u 
kunt balanceren tussen uitdaging en stress wordt in dit boekje van beide kanten 

bekeken. 

Deel I geeft in vijf hoofdstukken antwoord op vijf veel door werknemers gestel
de vragen. 

Deel II geeft antwoord op de vragen die een leidinggevende kan stellen over het 
balanceren tussen uitdaging en stress. 

In elk hoofdstuk treft u checklists aan, korte tests en voorbeelden. Ieder hoofd
stuk is apart te lezen. Aan het eind van het boek vindt u de literatuur- en andere 
verwijzingen, per hoofdstuk. 

Balanceren tussen uitdaging en stress is het product van teamwerk. Ik heb de erva
ringen van mijn collega's en mijzelf, opgedaan in enkele jaren advisering over 
Organisatieontwikkeling en Werkdruk vanuit TNO Arbeid, geprobeerd te ver
woorden in dit boek. 

Sommigen hebben meegedacht over de opzet en teksten aangedragen: Eric 
Franck, Sjors Frielink, Peter Oeij en Eelco Miedema. Irene Houtman en Erna de 
Kleijn hebben commentaar geleverd op conceptteksten. En van allen heb ik tek
sten gebruikt en voorbeelden of instrumenten geleend. 
U vindt ons op de website van TNO Arbeid: www.arbeid.tno.nl 
Vragen, aanvullingen of commentaar zijn altijd van harte welkom. Mijn e-mail 
adres is: f.vaas@arbeid.tno.nl 

Ik hoop dat het boek u helpt uw werk en dat van uw collega's uitdagend te houden. 
Veel leesplezier en succes met uw acties! 

Fietje Vaas 
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DEEL 1 

WERKNEMER 



1 UITDAGEND WERK: 
HOE HOUD IK HET LEUK? 

Werk lijkt soms net een gevaarlijke sport. Als het goed gaat, geeft het u een kick. 

En als u steeds uw grenzen aftast, wordt u er steeds beter in en komt u verder dan 

de meeste anderen - nog leuker! Maar als de omstandigheden te veel druk op u 

uitoefenen en u daardoor te veel risico's neemt of te ver gaat, kunt u diep vallen. 

Wat maakt werk nu uitdagend en hoe voorkomt u dat de uitdaging te groot 

wordt en daardoor omslaat in stress? Met andere woorden: hoe houdt u het leuk? 

In het eerste deel van dit hoofdstuk leest u wat de kenmerken zijn van uitdagend 

werk en waarom en hoe dat kan omslaan in stresserend werk. U vindt ook voor

beelden. Het tweede deel gaat in op de instrumenten waarmee u kunt nagaan of 

u voldoende mogelijkheden hebt om een dreigende aanslag op uw (uitdagende) 

werk af te slaan en hoe u zo nodig die mogelijkheden kunt uitbreiden. 

1.1 Uitdagend werk 
Waarom zoeken zoveel mensen naar uitdagend werk? Belangrijke 

redenen zijn: 

• U wilt u niet snel vervelen. 
• U wilt laten zien wat u weet en wat u kunt, waarvoor u erkenning krijgt en 

waardering. 

• U wilt groeien en leren. 

• U wilt vaker tevreden zijn over en trots op het resultaat van uw werk. 

• U wilt steeds meer bereiken in het leven en een steeds waardevollere bijdrage 

aan de samenleving leveren. 
• U wilt uw geest en lichaam flexibel houden. 

• U wilt meegaan met de vernieuwingen in het werk en in uw eigen organisatie. 

• U wilt gemakkelijk kunnen overstappen naar een nieuwe organisatie. 

• U wilt 'langer kunnen meegaan' en steeds plezier in het werk blijven houden. 

Met 'werk' bedoel ik een functie met bepaalde taken, specifieke problemen, ver

antwoordelijkheden, bevoegdheden én een kenmerkende werksituatie. 

Uw werk is uitdagend als er steeds een beroep gedaan wordt op uw kennis en vaar

digheden. Dat kan een beroep zijn op vaktechnische kennis en vaardigheden maar 

ook op sociale, communicatieve en organisatorische kennis en vaardigheden. 



Er moeten eisen gesteld worden en problemen op te lossen zijn. Opdrachten en pro

blemen 'om uw tanden in te zetten'. Maar dat is één kant van de balans. Aan de ande

re kant moet u ook mogelijkheden hebben om aan die eisen te voldoen of om de pro

blemen op te lossen, alleen of samen met uw collega's. Ook moet u, als dat nodig is, 

bij uw leidinggevende naar voren kunnen brengen dat de eisen te hoog zijn. Samen 

met uw leidinggevende of in uw team moet er dan naar oplossingen gezocht worden. 

Kortom, u moet wat kunnen 'regelen' als het allemaal te veel van het goede wordt. 

12 Het gaat dus over eisen aan de ene kant en mogelijkheden aan de andere kant; of 

kortweg: 'taak- en regeleisen' en 'regelmogelijkheden'. Bij 'taak- en regeleisen' 

kunt u denken aan alle taken die u hebt voor het realiseren van uw bijdrage aan 

het geheel van het productie- of dienstverleningsproces en alle taken die voort

komen uit wat ervoor nodig is om die eerste taken te doen: administratie, onderhoud 

van apparatuur, overleg met uw baas en met collega's, werkoverleg, et cetera. 

'Regelmogelijkheden' zijn alle mogelijkheden die u hebt om - zelf, met uw colle
ga's of met uw baas - problemen die u tegenkomt in uw werk of over uw werk, op 

te lossen. Regelmogelijkheden worden ook wel eens omschreven als 'zeggenschap 
in uw werk en zeggenschap over uw werk'. 

Uitdagend is uw werk als er hoge taakeisen en ruime regelmogelijkheden zijn. 

Maar de situatie kan ook zijn dat er lage taak- en regeleisen en weinig regelmoge

lijkheden zijn. U kunt die twee dimensies in een lijn van laag-hoog en weinig

ruim loodrecht op elkaar zetten. In de figuur die dan ontstaat, bevindt zich het 

uitdagende werk in het kwadrant rechtsboven (zie figuur 1). 

Taak- en regeleisen Leren 
laag hoog 

ruim 

Regelinogelijkheden 

Stress 

Figuur 1. De balans tussen taak- en regeleisen en regelmogelijkheden 



De diagonalen in de figuur zijn interessant. Die van linksonder naar rechtsboven 

laat zien dat het werk uitdagender wordt naarmate zowel de taakeisen als de 
regelmogelijkheden toenemen. De diagonaal van linksboven naar rechtsonder 
laat zien wat er gebeurt als de regelmogelijkheden niet ruimer worden maar de 
taakeisen wel hoger: het risico op stressklachten neemt toe. 

Bekijken we de figuur van links naar rechts, dan wordt het volgende duidelijk: de 
blokken aan de linkerkant hebben gemeen dat de taakeisen laag zijn. Dat bete
kent weinig leermogelijkheden en mogelijk psychische klachten door onderbe

lasting, maar weinig stress door overbelasting. 

In de blokken aan de rechterkant zijn de taakeisen hoog. Dan hangt het ervan af 

of de regelmogelijkheden ruim zijn of het werk uitdagend is of juist stressvol. 
Deze kant interesseert ons in dit boek het meest. Hier ziet u waarom het van 

belang is te letten op de balans tussen uitdaging en stress. 

De figuur laat tevens zien dat er twee manieren zijn waarop een uitdagende func

tie kan omslaan in een stressvolle. 
De eerste manier waarop dat kan gebeuren is dat de eisen toenemen, maar de 

regelmogelijkheden niet. De score voor regelmogelijkheden wordt dan lager, ook 

als ze feitelijk hetzelfde zijn gebleven. Het is namelijk een relatieve score: 'ruim of 
niet ruim voor de eisen die er gesteld worden'. Deze vorm illustreer ik met het 

voorbeeld van de medewerker financiële dienst. 
De tweede omslag kan optreden als de regelmogelijkheden verminderen, dan kan 
het werk 'afzakken' tot slopend of stressvol werk. Het voorbeeld van de winkel

bediende illustreert deze vorm van omslag. 
Figuur 1 laat ook zien dat uitdagend werk zijn glans verliest als de taak- en regel
eisen verminderen. Dan nemen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden af: het 

werk is eenvoudig en weinig uitdagend. 

Als er op beide dimensies een verslechtering optreedt, dan wordt het werk een
voudig, repeterend en geprogrammeerd. Weliswaar spreken we bij lage taak- en 

regeleisen niet van stressrisico's; maar onderbenutting en monotoon werk kun
nen wel degelijk psychisch belastend zijn. Maar dat terzijde, want in dit boek 
behandel ik alleen de thema's uitdaging en stress. 

Om misverstanden te voorkomen: uitdagend werk is niet hetzelfde als werk 

waarvoor u hoog geschoold moet zijn. Functies op elk niveau kunnen uitdagend 
zijn, als er maar sprake is van - voor de functie - hoge taakeisen en ruime regel

mogelijkheden. De volgende voorbeelden onderstrepen dit. 
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Voorbeeld medewerker financiële dienst 

Kees noemt zichzelf 'boekhouder: een dure Engelse naam is niet 

nodig, vindt hij. Hij werkt op de afdeling Financieel Beheer van een gemeentelijke 

dienst en verwerkt de declaraties van medewerkers en de rekeningen van leveran

ciers van enkele afdelingen van de dienst. Een collega doet de andere afdelingen; 

hij en zijn collega overleggen met elkaar over moeilijke opdrachten en nemen het 

werk van elkaar over bij ziekte of vakanties. Kees doet alle bewerkingen die nodig 

zijn voor deze functie. Hij bepaalt zelf wanneer hij wat doet en hoe hij het aan-

14 pakt. Als er vragen zijn, kan hij zelf contact opnemen met de desbetreffende 

medewerker of leverancier. De pieken in het werk komen vooral voor tijdens de 

zomervakantie, als zijn collega ziek is en aan het einde van het jaar. Maar daar 

houdt hij rekening mee. Hij kan dan best een tandje harder werken. Hij maakt er 

een sport van om te bedenken hoe hij, door de declaraties te ordenen naar het type 

bewerking dat nodig is, tijd kan winnen. Hij probeert dus niet harder te werken, 

maar slimmer. 

Het is het afdelingshoofd niet ontgaan dat Kees plezier in zijn werk heeft en dat 

hij snel en goed werk levert. Als zijn collega langdurig uitvalt door ziekte, gaat het 

afdelingshoofd ervan uit dat Kees het werk van deze collega er gewoon bij neemt. 

Kees ging daar eerst ook van uit; het ging vanzelf als de collega ziek is, neemt hij het 

over. Maar nu dat lang gaat duren en de piekperioden eraan komen, beseft Kees 

ineens dat het gewoon te veel werk is. Zijn slimme aanpak is niet meer afdoende en 

hij heeft geen collega meer om het werk mee te delen en moeilijke opdrachten mee te 

bespreken. Over dit soort zaken wordt nooit op het werkoverleg gesproken en 

gesprekken met het afdelingshoofd gaan ook nooit over werkdruk. Tot nu toe was dat 

ook niet nodig. Hij kan er, nu het wel nodig is, natuurlijk zelf over beginnen maar 

hij stelt dat uit omdat hij vreest dat het afdelingshoofd zal denken dat Kees toch niet 

de kei is die hij dacht dat hij was. Als de piekperiode dichterbij komt, wordt de druk 

groter. Hij praat met het afdelingshoofd. Die reageert goed gelukkig, 'ja, hij had het 

zelf kunnen bedenken dat het te veel werd'. Hij zal kijken wat hij kan doen. Maar als de 

piek daar is, is er nog steeds niets geregeld. Kees komt erdoorheen, maar het plezier 

in het werk is aanmerkelijk minder geworden en hij weet niet of hij bij de volgende 

piek overeind blijft. 

Voorbeeld winkelbediende 
Jan- Willem werkt in een cadeauwinkel in een grote stad. Samen 

met een ploeg andere collega's werkt hij onder leiding van een 'floormanager'. Het 

werk is uitdagend. Jan-Willems eerste taak is uiteraard artikelen aan klanten ver

kopen. De wijze waarop hij dat doet, staat hem vrij. Hij merkt dagelijks dat hij er 



beter in slaagt klanten te helpen met cadeau-ideeën en ziet steeds vaker mensen 

die hij geholpen heeft, tevreden de deur uitgaan. Sommigen komen bij een vol

gende verjaardag weer in de winkel terug en vragen naar hem. Hij leert ook van 

collega's hoe zij met klanten omgaan en hoe je je op moet stellen tegenover moei

lijke klanten of buitenlandse toeristen. Alle collega's worden betrokken bij het 

opmaken van bestellijsten en ze kunnen suggesties doen over aanvullingen van 

artikelen waarvan ze denken dat ze goed zullen lopen. Ze helpen bij het uitpak

ken, prijzen en uitstallen van binnenkomende artikelen en het schoonhouden van 

de winkel, de vitrines en de artikelen zelf Samen met de floormanager maken ze 

aan het einde van de dag de kassa op en bespreken en vergelijken de omzet en 

analyseren verschillen, om er lessen uit te trekken. De groep verdeelt, in overleg 

met de floormanager, deze taken en ieder doet afwisselend het een of het ander. 

Jan- Willem ziet wat er gebeuren moet en neemt zelf het initiatief om dat te doen. 

Bijvoorbeeld, als een veel verkocht artikel op is, loopt hij naar het magazijn om 

het aan te vullen of als een artikel door een klant op de verkeerde plaats is terug

gezet, zet hij het in het voorbijlopen weer op zijn plaats; als het ergens vies is 

geworden, pakt hij de dweil en maakt het schoon. Net als de anderen. Door deze 

manier van werken leert Jan- Willem veel over het proces van inkoop, verkoop, 

aanbieden en promoten en financieel beheer in deze detailhandelszaak. Het is 

wisselend druk in de winkel en op piektijden lopen er ook veel mensen in en uit 

die door het personeel goed in de gaten moeten worden gehouden. In piektijden is 

het mentaal en fysiek zwaar werk. Vaak moet een van de collega's boven of in het 

magazijn iets halen en als vanzelf nemen de co llega's zijn wakend oog over. Over 

informele pauzes, even terugtrekken even uitblazen is niets formeel afgesproken. 

Heel regelmatig gaat een van de collega's koffie zetten en om de beurt en, als het 

naar hun oordeel kan, trekken ze zich, in groepjes van twee, terug om even te zit

ten en koffie te drinken. Ze slaan echter regelmatig koffie en lunchpauzes over als 

het druk is zoals bijvoorbeeld in de feestmaand. 

Dan komt er een nieuwe floormanager. Zij vindt de werkwijze van deze groep veel 

te weinig gereguleerd en voert vaste werk- en rusttijden en vaste roulatieschema's 

voor de taken in. De inhoud van het werk is met deze maatregel niet veel veranderd. 

Maar het werk is ineens stressvol geworden doordat er veel minder mogelijkheden 

zijn om even pauze te nemen als je eraan toe bent of om voor elkaar in te springen als 

dat nodig is. De balans dreigt voor Jan- Willem door te slaan naar de verkeerde kant. 
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1.2 Hoe houdt u het leuk? 
Stel uzelf dus de volgende vragen als u uw uitdagende werk leuk 

wilt houden: 

• Als de taak- en regeleisen die aan mij gesteld worden hoger worden, zijn mijn 

huidige regelmogelijkheden dan nog wel toereikend? 

• Verandert er iets in mijn regelmogelijkheden, bij gelijkblijvende taak- en 

regeleisen? 

Voordat u deze vragen kunt beantwoorden, moet u wel weten wat nu precies in 

uw geval de 'taak- en regeleisen' zijn en welke 'regelmogelijkheden' u hebt. In 

paragraaf 1.1 zijn de begrippen wel kort omschreven, maar hieronder worden ze 

verder uitgewerkt. De voorbeelden op pag. 14 en 15 lieten zien waardoor het fout 

kan gaan. 

HAALBARE TAAK- EN REGELEISEN? 

De eerste manier waarop uitdagend werk in gevaar kan komen, is dus dat de 

taak- of regeleisen hoger worden en de regelmogelijkheden die u hebt, daarmee 

niet meer in balans zijn. 

Uw taakeisen zijn alle taken die u moet doen en de specificaties daarbij in termen 

van hoeveel of wanneer het klaar moet zijn en hoe goed het moet zijn. 

Regeleisen zijn zaken die u moet regelen, opdat u goed uw taken kunt uitvoeren. 

Bijvoorbeeld: 

Ik moet iets regelen: 

• omdat de aanvoer van materiaal of informatie waarmee ik aan de slag moet, te 

laat komt of omdat het materiaal niet in orde is 

• omdat er storingen in het proces optreden: het loopt anders dan het zou moeten 

lopen 

• omdat er storingen aan machines of hulpmiddelen optreden; ik moet ze repa

reren of iemand bellen 

• omdat mijn opdrachtinformatie er niet is of omdat het niet duidelijk is wat ik 

moet doen of omdat de informatie onvolledig is 

• omdat ik niets te horen krijg over het resultaat van mijn werk, waardoor ik 

onzeker word; ik moet daarnaar vragen voordat ik verder kan 

• omdat er misverstanden met collega's zijn of omdat ik moet wachten op het 

werk van een collega 

• omdat ik niet kan doorwerken, want ik zit niet goed of het is lawaaiig of te warm. 



Met het onderstaande stroomdiagram kunt u nagaan of uw taakeisen haalbaar zijn. 

Taakeisen 

1 
Zijn de taakeisen ___ Nee 

duidelijk? 
Verhelder de taakeisen 

1 

Ja Ja 

Zijn er taakeisen __ Nee .1 Geen werkdruk 
die niet haalbaar zijn? 1 

1 ~-~ 

Ja 

l 
--- Nee--+ 

daarvan ernstig? 
Matige werkdruk 

Zijn de gevolgen 1 

1 ~~ 

Ja 

j 
Mogelijk ernstige werkdruk 

Onderzoek regelmogelijkheden 

Figuur 2 . Stroomdiagram: taak- en regeleisen 

WAT ZIJN REGELMOGELIJKHEDEN? 

Nee 

Er zijn in principe drie soorten regelmogelijkheden. De eerste is dat u de moge

lijkheid en de bevoegdheid hebt om zelf een probleem, dat u tegenkomt bij de 

uitvoering van uw werk, op te lossen. U hebt zeggenschap in uw werk. Deze regel

mogelijkheid wordt ook wel 'autonomie' genoemd. 

De tweede regelmogelijkheid is dat u de mogelijkheid en bevoegdheid hebt om 

17 

c 
::; 

" " " z 

" :;; 
~ 

~ 
I 
0 

I 
0 
c 

" 
"' 
I 
'.:; 



uw collega's te vragen u een handje te helpen, als er ineens veel werk is of als er 

zich storingen of moeilijkheden voordoen. In de winkel van Jan-Willem is dat 

iets dat aanvankelijk vanzelf gaat in de groep. Men spreekt dan wel van 'collegiale 

ondersteuning'. 

De derde regelmogelijkheid is dat u in het werkoverleg of met uw baas zoekt naar 

mogelijke oplossingen voor te veel werk, storingen of moeilijkheden. Dit overleg 

kan gaan over de vraag: hoe vinden we oplossingen zonder aan onze individuele 

taakstelling of aan onze afdelingstaakstelling iets te veranderen? Dat kan bijvoor-

18 beeld door het werk slimmer te verdelen. Maar het overleg kan ook gaan over de 

haalbaarheid van de individuele en/of de afdelingstaakstellingen en of daar iets 

aan veranderd moet worden. 

Bij dat overleg gaat het dan niet meer alleen over het probleem, er moeten ook 

oplossingen gevonden en toegepast worden. In het voorbeeld van Kees de boek

houder ging het op dit punt mis. 

In het geval dat er geen oplossingen voorhanden zijn, moet de verantwoordelijk
heid bij u en uw collega's weggenomen worden. 

WAT ZIJN UW REGELMOGELIJKHEDEN EN ZIJN ZE VOLDOENDE? 

Nu wilt u weten wat uw regelmogelijkheden zijn. Dat wilt u weten om te zien of 

ze nog opwegen tegen de toegenomen eisen. 

Misschien hebt u het al bedacht, na het lezen van het stukje hierboven. Maar u 

kunt het ook achterhalen door het stroomschema op de volgende pagina in te 

vullen. U kunt daarvoor het beste enkele problemen of knelpunten uit het recente 

verleden bedenken en voor elk van die problemen nagaan hoe u die hebt opge

lost. 'Opgelost' betekent hier dat het knelpunt werkelijk opgelost is óf dat de ver

antwoordelijkheid bij u is weggenomen; het bekende 'aapje' zit niet meer op uw 

schouders. 

Het is leuk en verstandig dit samen met collega's of in het werkoverleg te doen. 

U kunt ook de test doen die na het stroomdiagram is opgenomen. 

Als u het stroomdiagram voor een paar knelpunten gebruikt hebt, dan weet u 

inmiddels wel welke regelmogelijkheden u hebt. U kunt er nu op letten dat die 

behouden blijven. Gaat er één verloren, dan kunt u dat benoemen en dit bij u 

leidinggevende aan de orde stellen, eventueel samen met uw collega's. 

Ook is het verstandig te onderzoeken of de regelmogelijkheden die nu al ontbreken, 

alsnog kunnen worden verkregen. Want het kan voor dit moment genoeg zijn, 

maar als de taakeisen hoger worden of er doen zich meer problemen voor, dan 

zullen meer regelmogelijkheden goed van pas komen. 



Probleem 

Kan ik dit probleem zelf oplossen? a --~ 

1 

Nee 

l 
Kan ik dit probleem met collega's oplossen? ----- Ja---

1 

Nee 

l 
Kan ik dit probleem met mijn leidinggevende oplossen? Ja---+1 

1 

Nee 

l 
Kan ik dit probleem in werkoverleg oplossen? 

1 

Nee 

l 
Kan ik dit probleem met de klant oplossen? 

1 

Nee 

! 
Onvoldoende regelmogelijkheden 

STRESSRISICO 

Figuur 3. Stroomdiagram: regelmogelijkheden 

Ja---+1 

---- - Ja ---

Voldoende 
regelmogelijkheden 

Mocht u bij het doorlopen van het stroomschema toch tot de ontdekking komen 
dat u een bepaald probleem niet hebt kunnen oplossen, dan zou u kunnen 

nagaan of dit een belangrijk en vaak voorkomend probleem is. Als dat het geval is, 
dan is er een bedreiging voor de uitdaging in uw functie. 
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Test 

Als u merkt dat u het werk steeds vaker slechts met moeite op tijd afkrijgt, kunt 

u dan: 

zelf een efficiëntere werkmethode of volgorde kiezen 

of 

zelf een hulpmiddel inzetten waarmee het werk sneller opschiet 

of 

op een andere manier zelf besluiten over de bespoediging van het werk? 

afspraken maken met uw collega's over werkverdeling of 

ondersteuning zodat het werk afkomt? 

in het werkoverleg effectief afspraken maken over: 
een slimmere werkverdeling 

of 

een efficiëntere werkwijze of procedure 

of 
aanwending van betere hulpmiddelen 

of 

uitbreiding van capaciteit 

of 

aanpassing van de verwachtingen of normen ten aanzien van 

hoeveel of kwaliteit van het werk? 

met uw leidinggevende naar oplossingen zoeken voor dit probleem 

met het gewenste effect? 

met uw klant of opdrachtgever (bijvoorbeeld iemand van een andere 

afdeling) overleggen over de verschuiving van de oplevertermijn of de 

aanpassing van de kwaliteitseisen? 

Totaal aantal keren 'Ja' 

Totaal aantal keren 'Nee' 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ja / Nee 



Toelichting bij uw score 

Hebt u op al deze vragen 'Ja' geantwoord, dan hebt u veel mogelijkheden om uw werk uitda

gend te houden en te voorkomen dat de balans naar stress doorslaat. Hebt u drie of vier keer 

'Ja' geantwoord, dan hebt u wel mogelijkheden om het werk leuk te houden, maar zijn er ver

beteringen mogelijk in de regelmogelijkheden waar u 'nee' op antwoordde. 

Hebt u op minder dan drie vragen 'Ja' geantwoord, dan kan het moeilijk worden om uw werk 

uitdagend te houden op het moment dat het ineens heel druk is of er zich storingen voordoen. 

Het is raadzaam hier iets aan te doen. 

1.3 Regelmogelijkheden verwerven of vergroten 
Regelmogelijkheden verwerven of vergroten vergt overleg met uw 

leidinggevende. Het lijkt misschien een vicieuze cirkel, want overleg met de 

leidinggevende is zelf een regelmogelijkheid die u misschien niet hebt. In de vol

gende hoofdstukken leest u hoe u het onderwerp 'balans houden' bij uw leiding

gevende op de agenda kunt krijgen. 

Hebt u een opening voor gesprek met uw leidinggevende gevonden, dan kunt u 

de volgende maatregelen bespreken: 

• Vergroten autonomie in tempo en volgorde. Dit vergt een verandering in het 

werkproces. In een productieomgeving bijvoorbeeld betekent het dat er 

buffers aangelegd moeten worden. In een administratieve omgeving is dat 

eigenlijk ook de beste oplossing. Als er sprake is van een proces waarin tempo 

en volgorde exact gepland zijn - zoals in een administratieve workflow - is er 

geen autonomie. 

• Vergroten autonomie methode en werkwijze. Het vergroten van autonomie in 

methode en werkwijze is alleen mogelijk als niet de hele bewerking vooraf is 
bedacht en gepland. Het betekent ook een andere verdeling van taken en 

bevoegdheden. Let bij het bespreken van een nieuwe taakverdeling erop dat 

iedereen op de afdeling zodanig aan een deel van het proces kan werken dat er 

ook direct contact met de collega's van de toeleverende, afnemende of onder

steunende afdeling, of met klanten mogelijk is. Op die manier kunt u het pro

ces overzien en kunt u vooraf afstemmen wat de beste manier van aanleveren 

of met elkaar omgaan is. Zo kunt u zelf voorkomen dat zaken fout gaan en 

over gedaan moeten worden. 

• Vergroten mogelijkheden voor collegiale ondersteuning. Dit bereikt u als u bin

nen uw afdeling meer samen met collega's aan een taak werkt. Als iedereen 
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naast elkaar een eigen specialistische taak heeft, dan kunnen collega's elkaar 

niet helpen. Groepswerk aan een hele taak vergroot deze regelmogelijkheid. 

• Regelmatig overleg met uw leidinggevende. Tijdens deze overleggen krijgt u 

inzicht in wat er van u en uw collega's verwacht wordt, zodat u steeds beter in 

staat bent zelf te bepalen wat u moet doen en hoe u het moet doen. Vraag om 

een periodiek functioneringsgesprek. 

• Regelmatig werkoverleg. Deze belangrijke regelmogelijkheid functioneert 

helaas in veel gevallen als eenrichtingskanaal om informatie van boven naar 

beneden te laten stromen. Het werkoverleg moet er daarentegen zijn voor u; 
bespreek daar met uw collega's uw problemen en oplossingen. 



2 UIT BALANS: WAT MOET IK DOEN? 

Bent u - meteen al als u uit bed stapt - heel erg moe? Bent u snel geprikkeld en 

kunt u niet meer twee dingen tegelijk doen, zoals vroeger? Hebt u het gevoel dat er 

weinig uit uw handen komt en betrapt u uzelf op een negatieve houding - op het 

werk maar ook thuis? 

Vraagt u zich af of bij u de effecten van werkstress waarneembaar zijn, of u misschien 

overspannen bent of dat u misschien een burnout hebt? Vraagt u zich misschien ook 

af: hoe herken ik dat bij mezelf? Of: als ik dat dan heb, hoe kom ik er weer van af? 

Het eerste deel van dit hoofdstuk gaat over de begrippen werkstress, overspan

nenheid en burnout. Vervolgens beschrijf ik een aantal manieren waarmee u kunt 

ontdekken of er reden is voor ongerustheid. Wat zijn de vroege symptomen van 

overspanning of burnout? 

Het tweede deel gaat over wat u kunt doen als er inderdaad symptomen van over

vermoeidheid ofburnout zijn. Bij wie moet u hulp zoeken, welke maatregelen zijn 

er mogelijk? De beschreven maatregelen zijn erop gericht een persoon van zijn 

klachten af te helpen. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang te weten op 

welke manier de werksituatie maakt dat iemand uit balans raakt. Dat laatste komt 

verderop in dit boek nog uitvoerig aan de orde, maar hier stip ik het alvast aan. 

2.1 Effecten van werkstress herkennen 
Stress is een lichamelijke, psychische en gedragsmatige reactie op 

een bedreiging uit de omgeving. Eigenlijk is het een nuttige reactie, omdat stress 

het lichaam en de geest voorbereidt om tegen die bedreiging te vechten of ervoor 

te vluchten. Als de bedreiging overwonnen is, of niet meer nabij, verdwijnen de 

stressgevoelens. Maar als die spanning lang aanhoudt en de bedreigde persoon 

heeft het gevoel geen controle meer over de situatie te hebben, kan stress onge

zonde effecten hebben. 

Het 'geen controle hebben' kan natuurlijk ook betrekking hebben op een werk

situatie. Er kan dan bijvoorbeeld sprake zijn van geen of weinig mogelijkheden iets 

aan een situatie te veranderen; er zijn met andere woorden geen 'regelmogelijk

heden'. Vaak echter spelen (ook) een subjectieve inschatting van de situatie of ken

merken van de persoon een rol. Iemand anders zou de situatie anders inschatten, 

er niet gespannen op reageren of het zelfs een uitdaging vinden. De gestreste 

persoon neemt de eisen veel hoger waar dan ze zijn (perfectionisten) of durft de 

aanwezige regelmogelijkheden niet te gebruiken (minder assertieve mensen). 



Soms gaan de bedreigingen of de eisen die gesteld worden de capaciteiten van de 
betrokkene te boven; hij heeft daarvoor niet de juiste opleiding, durf, doorzet

tingsvermogen, manier van omgaan met stress - 'co ping' wordt dat genoemd - of 
assertiviteit. Zijn belastbaarheid is ontoereikend (geworden) voor deze belasting. 

Langdurig werkstress ondervinden kan tot diverse gezondheidseffecten leiden. 

De belangrijkste daarvan zijn overspanning en burnout. 
Iemand kan overspannen raken als de belasting waaraan hij blootstaat zo hoog is 

24 dat de belastbaarheid en het verwerkingsvermogen van die persoon tekortschieten. 
De crisis die dan ontstaat, dwingt mensen op een pijnlijke manier afstand te 

nemen van hun problemen, vaak letterlijk door een ziekmelding. Door deze 
afstand en door een korte periode van rust, bezinning en ontspannende activiteiten 

komen de meeste mensen tot herstel. Overspannen mensen hebben vaak het 
gevoel, soms plotseling, dat het niet meer gaat, dat men niet meer kan. Dit gaat 
vaak gepaard met gevoelens van ontreddering en uitputting. Gewoonlijk is de 
overspannen persoon binnen zes tot twaalf weken hersteld. 

Burnout kenmerkt zich door een sluipender verloop dan overspanning. Sommige 

mensen met hoge werkdruk reageren daarop met 'een stapje harder lopen' en putten 
zichzelf daarmee ongemerkt uit. Het werk wordt van een uitdaging langzamerhand 
een zware klus. Enthousiasme, idealisme en de betrokkenheid slaan geleidelijk om 
in desillusie, frustratie, afstand, cynisme en extreme vermoeidheid. 

Bij burnout is tevens de aanloop langer dan bij overspanning en heeft de crisis een 
ander verloop. Ook staat bij burnout meer de vraag centraal of men nog verder 
kan; bij overspanning is het veel meer de vraag hoe men verder wil. Mensen met 

burnout hebben het gevoel emotioneel uitgeput te zijn, ze voelen een grote 
afstand tot het werk en ze hebben de indruk dat ze niet meer in staat zijn het werk 
(of andere zaken) goed uit te voeren, ze verliezen hun zelfvertrouwen. 

Een voorbeeld 
'In het begin had ik het zelf niet eens door. Pas toen ik een tijdje thuis 

was, overzag ik hoe ernstig mijn situatie was geworden'. Als verpleegkundige dacht 

Marja dat ze goed de vinger aan haar eigen pols hield, maar dat bleek toch niet zo te 

zijn. Na dertien jaar patiëntenzorg op een ziekenhuisafdeling ligt ze nu zelf in de 

lappenmand. Een burnout houdt haar nu al drie maanden thuis. 'Werken in de 

verpleging is pittig, dat weet je. Je kunt niet alles doen wat je voor de patiënten zou 

willen, gewoon omdat er te weinig handen aan het bed zijn. In het begin werk je dan 

nog een beetje harder, maar dat wreekt zich op den duur. Eerst werd ik moe, zo moe 



dat ik 's ochtends niet meer fit opstond. Later werd het zo erg dat ik ook na een paar 

vrije dagen me niet uitgerust voelde. Dat legde eerst een zware last op mijn privé

leven, ik moest tegen veel leuke dingen nee zeggen en ook voor mijn man en kinde

ren had ik minder energie. Het contact met de patiënten werd eigenlijk ook steeds 

minder, ik vond het werken steeds meer een zware klus en ik vond ook steeds vaker 

dat patiënten lastig waren. Ondertussen zag ik om mij heen collega's die met opge

wekt humeur de leukste contacten met diezelfde patiënten hadden en die enthousiast 

vertelden over hun actieve hobby's, dingen waar ik allang niet meer aan toekwam. 

Zo begon de twijfel, ik dacht dat ik ongeschikt was voor dit werk, ongeschikt voor 

leuke hobby's en uiteindelijk ook ongeschikt voor een leuk privé-leven. Ik voelde me 

niet goed, alles mislukte en daardoor voelde ik me nog minder goed. Uiteindelijk 

nam mijn man het initiatief voor een pittig gesprek en werd het me duidelijk dat het 

zo niet verder kon. Ik heb me na een gesprek met de hoofdverpleegkundige ziek 

gemeld. Ik ben bij de bedrijfsarts geweest en die heeft me verwezen naar een psycho

loog, waar ik nu onder begeleiding ben. Langzamerhand gaat het beter, ik heb een 

tijd getwijfeld of ik ooit nog zou gaan werken, maar nu hoop ik binnen enkele weken 

weer voorzichtig te beginnen.' 

NIET ZELF DOKTEREN, MAAR WEL OP UZELF LETTEN 

Overspanning en burnout zijn ziekten. Een goede diagnose door een dokter is 
nodig om tot de juiste behandeling te komen. Maar net als bij de mazelen of de 

bof moet u wel goed op de symptomen letten om tijdig te kunnen signaleren dat 
er iets mis is. De symptomen van een burnout zijn: 

• Lichamelijk: intense vermoeidheid, spanningsklachten zoals hoofdpijn en 
pijnlijke spieren (vooral in de nek en onder in de rug); slapeloosheid en buik

pijn; soms ook hyperventilatie. 
• Psychisch: depressieve klachten en een verhoogde prikkelbaarheid; het gevoel 

er steeds alleen voor te staan; er niet meer tegenop te kunnen; gevoelens van 

afstandelijkheid of cynisme ten opzichte van het werk of verlies van zelfver
trouwen over de eigen bekwaamheid voor dit werk. 

• Gedragsmatig: een verhoogde staat van opwinding; vaak hyperactief zonder 
zich daarbij op een taak te kunnen concentreren; minder goed hoofd- van bij

zaken kunnen onderscheiden; minder goed twee dingen tegelijk kunnen doen 
en meer zwart-witdenken; impulsiever handelen en vaak ook een toename in 

het gebruik van genotsmiddelen zoals, alcohol, koffie, tabak of andere pep- of 

roesverwekkende middelen. 
• Sociaal: terugtrekken uit contacten; dit kan letterlijk zijn: de medewerker trekt 
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zich terug op een geïsoleerde werkplek of figuurlijk door een afstandelijke 

houding aan te nemen. 

Checklist 'vroege symptomen voor burnout' 

Voelt u zich vaak geestelijk uitgeput door uw werk? 

Voelt u zich vaak helemaal leeg aan het einde van de dag? 
Ja/ Nee 

Ja J Nee 
Kunt u de problemen op uw werk vaak niet adequaat oplossen? Ja/ Nee 

Merkt u dat u te veel afstand tot uw werk hebt gekregen? Ja/ Nee 

Bent u niet meer zo enthousiast over uw werk als vroeger? 

Bent u cynischer geworden over de betekenis van uw werk? 

Ja J Nee 

Ja/ Nee 

Indien u vier keer of vaker met 'Ja' op deze vragen hebt geantwoord, en u 

herkent veel in de boven omschreven symptomen van burnout, raad ik u 

een gesprek met uw bedrijfsarts aan. 

2.2 Hoe kom ik van die klachten af en hoe 
voorkom ik herhaling? 

Bij (dreigende) overspannenheid of burnout kunt u twee dingen 

doen. Ten eerste een gesprek voeren met uw direct leidinggevende en ten tweede 

de bedrijfsarts raadplegen. 

Uw leidinggevende kan ervoor zorgen dat u even 'uit de wind' gehouden wordt, 

waardoor u in de herstelperiode misschien niet of niet helemaal hoeft te verzuimen. 

Als u met uw leidinggevende over de klachten en de eventuele oorzaken in het 

werk gesproken hebt, is het ook makkelijker om tijdens een eventuele periode 

van verzuim goed contact te houden. Dat bevordert dat u, ook al bent u ziek, 

betrokken blijft bij het werk. Het maakt het ook voor de hand liggend dat u met 

uw leidinggevende onderzoekt wat er in de werksituatie moet veranderen om te 

voorkomen dat hetzelfde proces opnieuw optreedt als u weer (helemaal) aan het 

werk gaat. En dat is - zo blijkt uit onderzoek - een belangrijke voorwaarde voor 

een succesvolle terugkeer naar het werk. 

De bedrijfsarts kan de diagnose stellen en u adviseren over de eventuele nood

zaak van behandeling door een gespecialiseerde hulpverlener, een psycholoog, 

psychotherapeut of psychiater. Hij kan u ook verwijzen naar een specialist. Vaak 



wordt zo'n verwijzing echter door de huisarts gedaan. Maar omdat de bedrijfs

arts waarschijnlijk de eerste was die uw klachten aanhoorde, u onderzocht heeft 

én hij bovendien inzicht heeft in mogelijke oorzaken in het werk, is het goed dat 

deze twee artsen contact met elkaar hebben en hun adviezen afstemmen. Dat 

gebeurt overigens nog maar weinig, dus daar zou uzelf op kunnen aandringen. 

Indien u wel klachten hebt, maar nog niet verzuimt, kunt u met de bedrijfsarts 

bespreken of het nodig is korter te werken, ander werk te doen of een periode 

helemaal te verzuimen om aan uw herstel te werken. 

De behandeling van een gespecialiseerd hulpverlener is erop gericht dat u spoe

dig de controle over uw werk en vaak ook over uw leefsituatie terugkrijgt. 

In tabel 1 zijn enkele maatregelen opgenomen, gericht op het herstel van mensen 

die uit balans dreigen te raken of al zijn geraakt. Het zijn maatregelen die effec

tief zijn gebleken in de praktijk, maar ook onderzoek heeft uitgewezen dat de 

maatregelen positieve effecten hebben. 

Tabel 1. Maatregelen bij dreigende burnout 

BESCHRIJVING MAATREGEL WANNEER TOEPASSEN RANDVOORWAARDEN 

Op de medewerker afstem- Bij verminderde belast- • Goede werkrelatie tussen 

men van baarheid leidinggevende en mede-

• Activiteiten werker 

• Werktijden • Coachend leidinggeven 

• Werkomstandigheden • Acceptatie door werknemer 

• Verlagen aspiratieniveau 

Preventieve individuele Als medewerker ondersteu- • Beschikbaarheid van een 

coaching, bijvoorbeeld: ning nodig heeft om gemoti- goede interne of externe 

• Training verhogen per- veerd te blijven, zich te ont- coach 

soonlijke effectiviteit wikkelen, de prestaties te • Goed samenspel met de 

• Begeleiding bij het opstel- verbeteren of de escalatie van organisatie en werk-

len van een persoonlijk een conflict te voorkomen. omgeving 

ontwikkelingsplan (POP) • Medewerker, leidinggevende 

en collega's moeten willen 

leren en openstaan voor 

verandering 
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BESCHRIJVING MAATREGEL 

Verhogen van de vaardig-

heden om de werklast te ver-

minderen, bijvoorbeeld: 

• Cursus timemanagement 

• Beroepsmatige bijspijker-
cursus 

Leren effectiever te denken en 

te voelen, door bijvoorbeeld: 

• Rationeel Emotieve 

Training (RET) 

• Cognitief-gedragsmatige 
training 

Behandeling klachten/ 

symptomen door bedrijfs-

arts/sociaal medische bege-

leiding extern, dat wil zeggen: 

• Voorlichting over stress 

• Herkennen van signalen 
van het lichaam 

• Leren op tijd rust en ont-

spanning te nemen 

• Verbeteren van leefstijl 
door niet roken of drinken 

en wel te bewegen 

• Slaapproblemen aanpakken 

Behandeling klachten door 

een gespecialiseerde deskun-
dige, bijvoorbeeld: 

• Leren anders te denken en 

u te gedragen = 'cognitief-

gedragsmatige therapie' 
• Counseling 

• Ontspanningstrainingen 
•Relaxatie 

• Zo nodig medicatie 

WANNEER TOEPASSEN RANDVOORWAARDEN 

Als de medewerker moeite • Voldoende budget voor 

heeft met structureren van opleiding of training van 

het werk, vereiste sociale vaardigheden 

vaardigheden of nieuwe • Motivatie van medewerker 
beroepseisen. en leidinggevende 

Als sprake is van irrationele • Voldoende budget voor 

denkstijl, bijvoorbeeld: trainen vaardigheden 
• Extreem perfectionisme • Motivatie van werknemer 
• Fatalistisch denken 

Bij spanningsklachten of Circa twee uur extra tijd van 

dreigende uitval door over- de bedrijfsarts te besteden in 

spanning. enkele sessies. 

Bij uitval door ernstige psy- Ruimte voor: 12 tot 14 sessies 

chische klachten of burnout; met een frequentie van 

snelle verwijzing biedt beste bijvoorbeeld eens per week. 

kans op succes. 



VOORKOMEN VAN HERHALING 

Als u hersteld bent, hebt u - als het goed is - veel geleerd van de onaangename 

ervaring overspannen of burnout te zijn, maar vooral van de behandeling die tot 

uw herstel heeft geleid. U bent psychisch sterker en assertiever geworden, kent uw 

eigen valkuilen en zwakheden en u weet daarmee beter om te gaan. Maar het is 

wel van belang deze vaardigheden te onderhouden. U doet er goed aan met uw 

leidinggevende te bespreken wat u van deze ervaring hebt geleerd, wat de signa

len zijn en welke maatregelen mogelijk zijn. U moet, kortom, op steun van uw 

leidinggevende kunnen rekenen. Daarnaast is het effectief om periodiek met uw 

bedrijfsarts na te gaan of alles nog 'onder controle' is. Ten slotte, zou u - zodra u 

hersteld bent - met uw leidinggevende en uw collega's de volgende vragen kunnen 

bespreken: 

• Wat in de werksituatie zorgde ervoor dat er een steeds sterker beroep op u 

werd gedaan? 

• Waardoor dacht u dat u allerlei emotionele gebeurtenissen alleen zou moeten 

verwerken? 

• Hoe heeft een meningsverschil uit de hand kunnen lopen? 

• Was er geen gelegenheid oplossingen met de leidinggevende te vinden of hulp 

of ondersteuning van collega's te vragen? 

• Of waren die er wel, maar durfde of kon u daar geen gebruik van maken? 

• Wat weerhield u daar dan van? 

• Zijn er in de organisatie van het werk of in de manier van met elkaar omgaan 

belemmeringen om ondersteuning te vragen? 

Op deze wijze leren alle direct betrokkenen in de organisatie van uw 'uit balans 

raken'. En als het goed is, worden er ook structurele op de organisatie gerichte 

maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. 
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3 HOE WEET IK OF IK GENOEG, 
TE VEEL OF TE WEINIG WERK HEB? 

U doet uw werk met veel plezier, maar soms hebt u het gevoel dat er te veel van u 

gevraagd wordt. Toch wilt u niet zomaar roepen dat het u te veel is. U vraagt zich 

af of uw werklast nu zwaar genoeg is, te veel is of misschien te weinig, en hoe u 

het op een redelijk niveau kunt houden. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk licht ik de begrippen werklast en normen toe. 

In het tweede deel behandel ik vervolgens manieren waarmee u, samen met uw 

collega's, ervoor kunt zorgen dat er steeds van een redelijke werklast sprake is. 

3.1 Werklast 
Bij elke functie hoort een hoeveelheid werk die moet worden uitge

voerd - de 'werklast'. In hoofdstuk 1 heb ik uiteengezet dat een functie uit taak
en regeleisen bestaat. Als we het hebben over 'taakeisen' richten we ons vooral op 

de aard van het werk. Bij die taakeisen, horen ook normen. Zo is een taakeis van 

een boekhouder op een gemeentehuis bijvoorbeeld 'het uitvoeren van de finan

ciële administratie van bepaalde afdelingen van het gemeentehuis'. De taaklast 

bepaalt om hoeveel afdelingen het gaat en hoeveel tijd de medewerker heeft voor 

het uitvoeren van deeltaken. Samen vormen die eisen een belasting die te laag, 

goed of te hoog kan zijn. Als we daar geïnteresseerd in zijn, kijken we naar de 

'werklast'. Het gaat hier dus niet over de aard maar over de omvang van onderde

len van het werk. Een leraar moet een aantal uren lesgeven en heeft enige taak

uren, een buschauffeur moet een aantal ritten rijden en een administratief mede

werker moet een deel van de administratie afhandelen. 

Het is prettig als de hoeveelheid werk die gedaan moet worden, past in het aantal 

uren dat voor dat werk beschikbaar is. Want dan kan het werk worden afgemaakt 

met de juiste kwaliteit en op de afgesproken tijd en zonder stress. Het komt voor 

dat werknemers te weinig te doen hebben. De meeste mensen vinden het niet 

prettig als dat vaak het geval is. Zij kunnen zich gaan vervelen, hebben het gevoel 

niets nuttigs bij te dragen en hebben geen uitdaging waar ze van kunnen leren. 

Het kan ook voorkomen dat het opgedragen werk niet of alleen met grote moeite 

afkomt, in de beschikbare tijd. In dat geval ligt werkdruk en stress op de loer. 

Een opmerking die vaak gemaakt wordt, luidt: het is toch mogelijk per taak- een

malig - te meten hoelang een werknemer bezig is, en vervolgens voor eens en 

altijd vast te stellen hoeveel van die taken in een normale werkdag passen? Zo 

eenvoudig is dat echter niet en wel om vier redenen: 



1 Storingen in het proces. Een taak wordt meestal binnen het kader van een orga

nisatie uitgevoerd. Maar vaak zijn taken en processen in een organisatie niet goed 

gestroomlijnd waardoor medewerkers op onvoorspelbare momenten op elkaar 

moeten wachten. Of medewerkers hebben het overzicht niet, waardoor er dingen 

fout gaan en een bewerking over moet worden gedaan. Er kunnen zich boven

dien storingen voordoen: het materiaal of de middelen zijn niet in orde of er zijn 

communicatieproblemen tussen mensen. Het bewerkingsproces loopt anders 

dan normaal, de patiënt of de kinderen gedragen zich anders dan normaal, het 

verkeer is drukker dan normaal ... 

2 Individuele verschillen. Niet iedereen is altijd even snel in het uitvoeren van een 

taak. Betreft het een nieuwe taak, dan gaat het vaak langzamer omdat de werknemer 

nog geen routine heeft. Als er een nieuwe werknemer is, dan doet hij er langer 

over omdat hij nog niet (voldoende) ingewerkt is. Een jonge medewerker kan 

meer fysieke belasting aan, maar is soms onervaren. Een oudere heeft veel erva

ring, maar is eerder moe. En een ingewerkte medewerker kan de ene dag meer 

werk verzetten dan de andere, zijn belastbaarheid kan per dag variëren. 

3 Veranderende technische hulpmiddelen. Door verbeteringen in de technische 

hulpmiddelen kunnen taken ineens sneller worden gedaan. 

4 Variaties in het aanbod. Materiaal dat bewerkt moet worden is niet altijd van 

dezelfde kwaliteit. Bij een slechte kwaliteit van het materiaal of onvolledige infor

matie kan de bewerking of de verwerking veel meer tijd vergen. Dat geldt ook als 

het om werken met mensen gaat. De ene klas leerlingen is veel moeilijker te hante

ren dan de andere. In de zorg kan de zorgzwaarte sterk verschillen en variabel zijn. 

WERKLAST EN NORMEN 

Normen zijn afspraken ten aanzien van de taken die uitgevoerd moeten worden; 

de normen bepalen de omvang van de werklast. Deze afspraken kunnen op 

papier staan of mondeling zijn gemaakt. Soms zijn er slechts verwachtingen, de 

werknemer weet ongeveer wat van hem verwacht wordt en de leidinggevende 

heeft een (globale) verwachting van de prestaties van de werknemer. In dat geval 

spreekt men van 'impliciete normen'. Vaak bestaat daarover onduidelijkheid of 

zijn er zelfs geen impliciete normen. 

De normen kunnen betrekking hebben op de hoeveelheid en op de kwaliteit van 

het werk: kwantitatieve of kwalitatieve normen. 
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Kwantitatieve normen zeggen iets over de doorlooptijd, de levertijd - deadlines -
de tijd die voor het uitvoeren van een bepaalde taak of het maken van een product 
gerekend wordt, de hoeveelheid producten die in een werkdag gemaakt moeten 

worden of het aantal cliënten dat in een werkweek moet worden geholpen. 
Kwaliteitsnormen zeggen iets over de wijze waarop een taak of een proces moet 
worden uitgevoerd of aan welke kwaliteitseisen het eindproduct of resultaat 

moet voldoen. 
Beide typen normen kunnen betrekking hebben op het eindresultaat (hoeveel 

32 en hoe goed) én op het proces om tot dat resultaat te komen. In het eerste geval 

specificeren de normen de eisen aan het product: 'productspecificatie'. In het 
tweede geval gaat het om een 'processpecificatie'. In tabel 2 vindt u voorbeelden 

van normen uit diverse werksituaties. 

Tabel 2 . Voorbeelden van diverse normen 

KWALITATIEVE KWANTITATIEVE 

NORMEN NORMEN 

Impliciete Expliciete Impliciete Expliciete 

Voor het proces Bij het verzor- Bij het verzor- Indien meer dan Indien de bus 

gen van een gen van een vijf minuten meer dan vijf 

operatiewond operatiewond vertraging is minuten later 

behoor je niet dient men vol- opgelopen met bij halte C is, 

alleen aan de gens het proto- de bus, slaan we dient halte D te 

wond, maar ook col te werk te haltes over. worden over-

aan de patiënt gaan. geslagen en een 

aandacht te melding daar-

besteden. van worden 

doorgegeven 

aan de Centrale. 

Voor het resul- De wijk moet na Na het vegen Ik neem aan dat Per uur geldt 

taat of product het vegen van de wijk, is er ik 12 m' per uur een resultaat 

'schoon' zijn . in de wijk niet moet straten, van 12 m' 

meer dan l vuil - dat was vroeger straatwerk. 

niszak zwerfvuil ook de regel. 

te vinden. 



Normen kunnen een verschillende oorsprong hebben. Veel organisaties of afde
lingen hebben eigen normen. Bijvoorbeeld: wij willen dat de klant binnen drie 

dagen antwoord krijgt of wij willen dat alle producten type A-kwaliteit hebben. 
Steeds vaker worden de normen in overleg met de klanten of afnemers vastge

steld en worden met hen kwaliteitsgaranties en/of levertijden contractueel vast
gelegd. In sommige bedrijven of instellingen worden de normen of een deel 

daarvan door wetgeving of externe instanties (het ijkwezen) bepaald. Dat is bij
voorbeeld het geval in het onderwijs en de gezondheidszorg, maar ook in de voe
dingsmiddelen- en de farmaceutische industrie. 

Werknemers, vooral professionals, hebben vaak hun (beroeps)normen. 
Het komt regelmatig voor dat er voor hetzelfde proces of product vanuit die ver

schillende oorsprongen verschillende of zelfs strijdige (impliciete) normen gel
den. Zo kan een medewerkster in de thuiszorg het vanuit haar beroepsnorm nodig 
achten dat er af en toe met de cliënt gepraat wordt, maar staan de normen over 

hoeveel tijd ze per cliënt of handeling heeft, dat niet toe. Dan is het zeer belangrijk 
die normen tenminste te expliciteren, zodat erover gesproken kan worden. 

NORMEN EN HIËRARCHIE IN EEN ORGANISATIE 

De norm voor uw afdeling komt waarschijnlijk voort uit afspraken die uw direc
tie maakte met de aandeelhouders of met een Raad van Bestuur, uit (wettelijke) 
verplichtingen of uit belangen van andere stakeholders. De eisen van stakeholders 

worden door het management vertaald in strategische doelen voor de organisatie. 
Deze doelen worden geconcretiseerd in afspraken met klanten en operationele 
doelen die de organisatie moet realiseren. Vervolgens stelt het management vast 

hoe de operationele doelen zich vertalen in normen voor de diverse afdelingen in 
uw organisatie. Andere afspraken voor en tussen de afdelingen zouden tot andere 

normen voor u kunnen leiden. Door uw leidinggevende wordt vervolgens de ver
deling van de werklast bepaald over de medewerkers van uw afdeling. En daar ligt 
dan uw individuele norm. De normstelling komt dus van boven naar beneden tot 
stand. Zie hiervoor de linkerhelft van figuur 4. 

De speelruimte van uw eigen leidinggevende is dus beperkt door wat er is afge
sproken aan normen of targets voor uw afdeling. Wat u zou kunnen proberen is uw 
leidinggevende te bewegen tot overleg met zijn collega-afdelingshoofden, bijvoor
beeld in het managementteam. Hoewel ook daar de ruimte beperkt is voor een 
andere verdeling van de taaklast: de totale last voor alle afdelingen is vastgelegd in 

het strategisch plan van de directie, zoals hierboven al beschreven staat. De afde
lingshoofden kunnen daarom het beste met de directie over de totale taakstelling 
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overleggen. Op dit punt echter hebben werknemers een by pass: via de onderne

mingsraad kunnen zij indirect in overleg komen met de directie over algemene 

doelen en normen. Maar ook de ruimte van de directie om die normen aan te pas

sen, is beperkt. Zij hebben afspraken met een Raad van Commissarissen, een Raad 

van Bestuur, een B&W van een gemeente en/of andere stakeholders. Daarom zal er 

uiteindelijk door de directie met deze hogere instanties moeten worden overlegd. 

Het veranderen van de normen kan dus alleen maar van onderen naar boven. Dit 

proces is zichtbaar in de rechterhelft van figuur 4. 

Doelen 

en eisen 

stakeholders 

Strategische 

doelen 
van de organisatie 

Verdeling werklast 

over de afdelingen 

Taakstelling van de afdeling 

Verdeling werklast 

over de medewerkers 

Norm medewerker 

Figuur 4. Normen stellen en regelen 

Overleg directie, 

RvC- stakeholders 

Overleg directie - RvC 

Directie - Ondernemingsraad 

Overleg directie - MT 

Overleg directie -

afdelingshoofd 

Afdelings

werkoverleg 

Overleg mede

werker -

leiding

gevende 

3.2 De werklast redelijk houden 

BESTAANDE NORMEN BESPREKEN 

Als u de vastgelegde normen niet haalt, zou u uw leidinggevende ervan moeten 

kunnen overtuigen dat er bijzondere omstandigheden waren. Bijvoorbeeld: 



'Storingen op het netwerk veroorzaakten zoveel oponthoud, dat mijn werk niet 

afgekomen is.' Of: 'Het was niet haalbaar omdat ik moest werken met onvolledige 

informatie. Eerst die informatie zoeken, heeft me veel extra tijd gekost.' Met der

gelijke argumenten komt u achteraf, als u een keer de norm niet gehaald hebt. 

Wanneer u de normen structureel niet (meer) of alleen met té grote inspanning 

kan halen, moet u de mogelijkheid hebben dit aan de orde te stellen bij uw lei

dinggevende. Bij voorkeur in het team- of werkoverleg stelt u het punt in twee 

slagen aan de orde. 

Bespreek eerst of de normen toch gehaald kunnen worden als er bepaalde maat

regelen worden genomen: 

• Is het mogelijk het proces door organisatorische en/of technische aanpassingen 

te verbeteren zodat de geldende normen makkelijker gehaald kunnen worden? 

• Is het mogelijk een andere verdeling van taken en bevoegdheden af te spreken, 

zodat de werklast beter gespreid wordt binnen de afdeling? 

• Is het nodig en mogelijk de medewerkers of een deel van hen beter te kwalifi

ceren, zodat het werk hun sneller afgaat en er minder fouten worden gemaakt, 

waardoor de geldende normen wel gehaald kunnen worden? 

• Is het nodig en mogelijk voor dit werk meer medewerkers aan te stellen, zodat 

er meer handen/hoofden zijn om de geldende normen te halen? 

Zijn deze mogelijkheden uitgeput, stel dan de norm zelf aan de orde: 

• Kunnen er minder hoge productie-eisen, lagere targets, langere doorlooptijden, 

kortere openingstijden, lagere kwaliteitseisen afgesproken worden? 

• Kan met de klant een nieuwe deadline afgesproken worden? 

NADENKEN OVER NIEUWE NORMEN 

U hebt aan de orde gesteld dat de bestaande normen niet redelijk zijn. De vol

gende vraag is wat dan wel redelijke normen zijn. U ontwikkelt deze samen met 

uw collega's en leidinggevende in drie stappen. 

Stap 1 Achterhalen geldende normen 

De eerste stap heeft als doel een duidelijk beeld te krijgen van de geldende nor

men. Waar hebben we het over? Zijn er duidelijke normen? En zo ja, kennen u, 

uw collega's en uw leidinggevende deze normen wel? En: interpreteert u ze op 

dezelfde en juiste wijze? 
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Soms zeggen mensen dat er geen normen zijn in hun werk. Maar dat is eigenlijk 

nauwelijks mogelijk. Er gelden op zijn minst ongeschreven verwachtingen, impli

ciete normen. Tabel 3 zal u helpen ze te vinden. 

Er zijn twee opties: de organisatienormen zijn wel of niet op schrift gesteld en 

bekendgemaakt bij de betrokken medewerkers: 

• Zijn de normen wel op schrift gesteld of zitten de organisatienormen in ieders 

hoofd en kunnen de medewerkers die op elk gewenst moment oplepelen, dan 

lijkt het achterhalen van de geldende normen niet moeilijk. In dit geval is het 

echter toch verstandig na te gaan of de normen die afzonderlijke leidingge

venden en medewerkers hanteren, onderling en met die van de organisatie 

overeenstemmen. Mogelijk hanteren u en uw collega's andere normen dan uw 

leidinggevende en/of andere dan door de organisatie zijn gesteld. Het zou niet 

de eerste keer zijn. In dat geval is het interessant om alle in de praktijk gehan

teerde normen duidelijk te maken en te vergelijken met de officiële. 

• Als er geen formele of expliciete normen zijn, dan gaat u ze nu voor het eerst expli

citeren. In dit geval kunt u alleen de feitelijk gehanteerde normen naar boven halen 

en eventueel die van de leidinggevende vergelijken met die van de medewerkers. 

Om de feitelijk gehanteerde normen naar boven te halen, stelt u systematisch 

vragen aan de leidinggevende en aan (een aantal) medewerkers. In het onder

staande lijstje zijn enkele voorbeeldvragen genoemd. De vragen zullen u helpen 

bij het helder krijgen van wat er van u en uw collega's wordt verwacht en de mate 

waarin dat duidelijk is en met elkaar in overeenstemming of juist niet. 

Tabel 3. Vragen voor het opsporen van bestaande normen 

BESCHREVEN, LEIDING- WERKNEMER 1,2 

GEËXPLICITEERD GEVENDE: ... N: 

(STEEKPROEF 

WERKNEMERS) 

VRAAG 

Wat is het doel van de afdeling? 

Is er een kwantitatieve afdelings-

taakstelling? 



Wordt deze taakstelling normaal XX 

gesproken gehaald? 

Wat is de bijdrage van de afzonder-

lijke werknemer aan het doel van de 

afdeling? 

Geldt voor de werknemers een taak-

stelling, productienorm, case laad, 
target, deadlines ... ? 

Halen de meeste medewerkers deze XX 

normen doorgaans? 

Wat gebeurt er als deze normen niet 

gehaald worden? 

Zijn er handleidingen, handelings-

voorschriften of protocollen voor 

het werk in de afdeling? 

Worden deze voorschriften in de XX 

praktijk gevolgd? 

Als procedures niet worden gevolgd 

wat zijn daarvoor dan de opgegeven 

redenen? Slordigheid, te moeilijk, te 

veel tijd, te omslachtig, geen nood-

zaak zien " . 

Wat zijn de sancties als deze voor-

schriften niet gevolgd worden? 

Wanneer is uw baas tevreden over u XX 

en wanneer is uw baas ontevreden? 

Wanneer bent uzelf tevreden over XX 

uw werk en wanneer ontevreden? 

N.B. De cellen waarin XX staan kunt u niet invullen omdat het om een waardering van de 

situatie gaat die uiteraard niet beschreven is. 
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Met behulp van deze vragen kunt u zich een goed beeld vormen van de onge

schreven en geschreven normen. U weet nu hoe u en uw collega's deze interpre
teren en hanteren en hoe uw baas dat doet. U hebt de basis voor een discussie 

over de vraag of het nu werkelijk een te hoge taaklast is. 

Stap 2 Discussie over aangetroffen normen of het ontbreken daarvan 

Uit de antwoorden op de vragen uit tabel 3 krijgt u een beeld van de feitelijk 
gehanteerde normen. Zijn het vooral kwalitatieve of ook kwantitatieve en waar-

38 op hebben ze betrekking? Zijn ze conform de beschreven doelen en normen? Zijn 

er onduidelijkheden over de normen of meningsverschillen tussen de leiding
gevende en de werknemers of tussen de werknemers onderling? Zegt de meer

derheid van de werknemers en de leidinggevende dat de normen goed gehaald 
kunnen worden of juist dat ze regelmatig niet of met moeite gehaald kunnen 

worden? Deze informatie geeft in de praktijk vaak erg veel stof tot nadenken en 
discussie, waaruit meer duidelijkheid over de normen kan ontstaan. De conclu
sies kunnen zijn: 

• Het is duidelijk waar de normen betrekking op hebben en ze zijn duidelijk, 

niet strijdig en goed haalbaar onder de huidige omstandigheden. 
• Er zijn geen normen of ze zijn er wel maar ze zijn niet duidelijk, worden op 

verschillende wijze geïnterpreteerd, strijdig en/of niet haalbaar onder de hui

dige omstandigheden. 

In het eerste geval is er geen reden voor verdere stappen, in het tweede geval 
uiteraard wel; er moet een discussie plaatsvinden over de normen. Er moeten in 

overleg (nieuwe) normen ontwikkeld worden. 

Stap 3 Ontwikkelen normen 

Voor het ontwikkelen van normen is het nodig dat u eerst vaststelt wat voor u en 

uw collega's geldt: 

• Is uw werk 'telbaar'? Dat wil zeggen dat het resultaat van uw arbeid concreet 
aanwijsbaar en telbaar is; dat geldt bijvoorbeeld als u tastbare, min of meer 

dezelfde producten maakt, een aantal dossiers met vaste bewerkingen afrondt 

of een aantal patiënten opereert. 
• Is uw werk moeilijk telbaar en abstract? Dat geldt bijvoorbeeld als er met een 

dienstenaanbod op een variërende klantvraag moet worden gereageerd. 



Bij telbaar werk kan het werk in enkele kenmerkende perioden geteld worden of 

gedurende een aaneengesloten periode waarin alle bekende variaties in de con

text voorkomen. Op basis van herhaalde metingen kan dan een gemiddelde tijd 

voor een product berekend worden. Voor deze normberekening zijn diverse 

beproefde methoden beschikbaar: de multi-momentopname en de continue 

procesmeting. 

Is het werk niet telbaar en abstract, dan is het wat moeilijker om tot het vaststel

len van normen te komen. In dit geval wordt het werk vaak telbaar en vergelijk

baar gemaakt door het werk in te delen in projecten. Door een project goed te 

beschrijven in handelingen, stappen of fasen, en bij te houden hoeveel tijd er 

voor deze onderdelen nodig is ( tijdschrijven), leert men steeds beter te schatten 

hoeveel tijd (dagen of uren) voor bepaalde abstracte werkzaamheden nodig is. 

Ook in dit geval moet vastgesteld worden wat een redelijk percentage van de 

werktijd is dat direct aan projecten kan worden besteed en hoeveel tijd beschik

baar is voor algemeen overleg, administratie, bijhouden vakkennis, et cetera. Als 
dat percentage vastgesteld is, is te berekenen hoeveel dagen er beschikbaar zijn 

voor projecten, en dus ook hoeveel projecten met een vastgesteld aantal dagen 

kunnen worden uitgevoerd. 

Wat is redelijk? Hier moet u het over hebben, u moet rekensommetjes maken, 

u moet voor een onbekende periode afspraken maken over wat, hoe en hoeveel 

u zult produceren. Een redelijk gevolg moet dan consensus zijn over wat er ver

wacht kan worden ... 'for the time being!' Want een echt blijvende redelijke werk

last en redelijke normen bestaan niet. 

Hebt u het net zorgvuldig geteld en gedeeld, dan verbetert of verslechtert de kwa

liteit van het te bewerken materiaal, waardoor het proces veel sneller of juist lang

zamer gaat. 
Is er net overeenstemming bereikt over een 'redelijke case load', dan wordt er een 

nieuw informatiesysteem ingevoerd waarmee u on line alle dossiers kunt raad

plegen en diverse standaardbewerkingen kunt laten doen. Ja, dan moet u er weer 

werk bij gaan zoeken. 

Kortom, een redelijke werklast is er steeds als er een regelbare norm is. 
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4 HOE KRIJGEN WE 'BALANCEREN 
TUSSEN UITDAGING EN STRESS' 
BIJ DE LEIDINGGEVENDE EN DE 
DIRECTIE OP DE AGENDA? 

U hebt uitdagend werk, maar u voelt de druk toenemen. U bent niet de enige die 

het gevoel heeft dat het behoud van uitdaging en het voorkomen van stress op de 

afdeling meer aandacht behoeven. Uw collega's maken zich ook zorgen. 

Maar uw leidinggevende schijnt geen gevaar te zien en de directie al helemaal 

niet. Of ze menen dat sommige medewerkers het werk niet goed meer aankun

nen. Ze willen deze medewerkers wel helpen door te zoeken naar een goede bij

scholingscursus. Of als er sprake is van privé-problemen samen te zoeken naar 

een tijdelijke oplossing: korter werken of een andere functie. De leidinggevende 
stelt voor de bedrijfsarts in te schakelen of maatschappelijk werk. 

Maar u en uw collega's zijn van mening dat er iets moet veranderen in de situatie 

op het werk. U vindt dat het thema bij uw leidinggevende en de directie op de 

agenda moet komen. Wat kunt u doen om dat te realiseren? 

Dit hoofdstuk is opgebouwd in 5 stappen. Dat betekent niet dat u ze allemaal in 

die volgorde hoeft te doorlopen, maar het kan u helpen de acties te ordenen, met 

uw collega's. Want alleen gaat u dit niet lukken. 

4.1 STAP 1 Raadplegen collega's 
Als u het gevoel hebt dat de druk op het werk wel erg toeneemt, zou 

u eens de volgende vragen kunnen stellen aan uw collega's: 

• Wie van jullie voelt de druk op het werk ook toenemen? Waarschijnlijk gaan 

er vele handen omhoog. 

Dan vraagt u: 

• Wie van jullie kan het werk eigenlijk niet meer aan? Waarschijnlijk steekt nie

mand zijn vinger op. 

Zo wordt namelijk heel vaak gereageerd op deze vragen. 

En als de antwoorden anders zijn, dan staat u misschien inderdaad alleen. In dat 

geval kunt u het beste nadenken over oplossingen die u zelf aanvaardbaar acht voor 

uw eigen situatie. U kunt dan met voorstellen naar uw baas stappen. Uw voorstellen 



zouden kunnen zijn: het werk anders doen zodat het sneller gaat, het wegnemen van 
tijdrovende storingen in het werk, nieuwe apparatuur of machines, werk delen met 

een collega, betere afstemming op collega's met wie wordt samengewerkt, de 
kwaliteit of de levertijd of de deadline veranderen. Ook zou een opleiding u 

mogelijk kunnen helpen. (Zie hoofdstuk 1 en 2.) 

Als de reacties van uw collega's inderdaad zo zijn als hierboven wordt voorspeld, 
dan hebt u een goede start voor de discussie die u met hen wilt voeren. Het duidt 

er namelijk op dat mensen het vaak lang uitstellen om over werkdruk te praten, 
omdat ze al die tijd alleen naar zichzelf kijken. Ze proberen steeds zelf oplossin

gen te vinden, uit angst dat hun collega's en leidinggevende hen niet geschikt of 

competent voor hun functie zullen vinden. 
Als iemand klaagt over werkdruk, zoeken leidinggevenden vooral oplossingen 
voor deze persoon. Want hij zou het werk niet meer aankunnen. 
U kunt dan terugkomen op het eerste antwoord: velen voelen met u de druk toe
nemen. Zou het zo zijn dat al deze werknemers het werk plotseling niet meer 

aankunnen? Of is er iets veranderd in de situatie, die eerst zo uitdagend was? Een 

verandering waar u en uw medewerkers niet in meegevoerd zijn. Een verande
ring die leidt tot een situatie waar u geen greep meer op hebt? Waarschijnlijk is er 

inderdaad structureel iets aan het mis gaan. 
U zou dit gesprek met collega's kunnen afsluiten met de afspraak dat een aantal 
van u een discussie in het werkoverleg zal voorbereiden. 

4.2 STAP 2 Voorbereiding discussie 
U gaat met een klein groepje collega's de discussie in het werkover

leg voorbereiden. 

HET DOEL 

Het mooiste begin is het te hebben over het einde; u zou kunnen beginnen met 

vaststellen wat voor u de gewenste eindsituatie is. U denkt dan vanuit de oplos
singen of doelen en niet vanuit de problemen. Heel vaak blijven deze discussies 
namelijk steken in het inventariseren en uitpluizen van problemen, in getob. 

DE UITGANGSSITUATIE 

Van belang is vervolgens dat u taxeert wat de uitgangssituatie voor de discussie is. 
Wat zal uw leidinggevende voor houding innemen? Als u dit niet weet of twijfelt, 
kunt hem gewoon vragen: zullen we eens een discussie voeren over de uit
daging en het plezier in ons werk en of dat voor iedereen nog wel geldt? Van zijn 
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antwoord hangt namelijk af hoe u de discussie moet voorbereiden. In tabel 4 zijn 

drie opties aangegeven. Uw stappen om het onderwerp op de agenda te krijgen 

zijn verschillend voor deze drie opties. 

Tabel 4. Opties voor voorbereiding discussie met uw leidinggevende 

UW LEIDINGGEVENDE 

is afhoudend of gelooft niet in bedreiging 

van de balans 

staat open voor verbeteringen 

heeft zelf weinig speelruimte 

VOORBEREIDING DISCUSSIE 

Stap 3 Problemen en gevolgen inventariseren: 

• Actie 0: argumenten verzamelen voor 'nut 

en noodzaak' -discussie 

Stap 4 Doorsteken naar verbetervoorstellen: 

• Actie 1: inventariseren 'wat goed gaat' en 

'wat beter kan' 

• Actie 2: voorbereiden van 'hoe het beter kan' 

• Actie 3: voorbereiden teamdiscussie met 

leidinggevende 

Stap 5 Discussie organisatiebreed trekken: 

• Actie A: vanuit de afdeling de grenzen 

verleggen 

• Actie B: via ondernemingsraad en/of 

vakbond op ondernemingsniveau discussie 

starten met verzamelen van argumenten 

(zie Actie O) leidend tot: 

-Aanpak op afdelingsniveau (hoofdstuk 9) 

- Niet vrijblijvend onderzoek 

4.3 STAP 3 Problemen en gevolgen inventariseren 
Uw leidinggevende is afhoudend of gelooft niet in bedreiging van 

de balans. Hij ziet geen bedreigingen of wil die niet in het werkoverleg bespreken 

omdat ze niet structureel zouden zijn. Individuele maatregelen kunnen wel wor

den besproken. 

Het komt er in dit geval op aan de leidinggevende te overtuigen. Daarbij kunt u 

het beste ook argumenten zoeken vanuit het perspectief van uw leidinggevende. 

ACTIE 0 ARGUMENTEN VERZAMELEN VOOR NUT EN NOODZAAK VAN DE 

DISCUSSIE 

Uw leidinggevende moet worden overgehaald tot het agenderen van een discus

sie over de mogelijke bedreigingen voor uitdagend werk. Dat vraagt om 'harde' 

argumenten. Waar kunt u aan zien dat er wel aanleiding is voor ongerustheid? 

Zijn er symptomen? 



U kunt bijvoorbeeld zo veel mogelijk (kwantitatieve) informatie verzamelen over 

symptomen van bedreigingen voor de balans voor het personeel én voor de taak

stelling van de afdeling waar de leidinggevende verantwoordelijk voor is. 

Tabel 5. Symptomen van bedreigingen voor uitdagend werk 

SYMPTOMEN VAN CIJFERS MET SYMPTOMEN VAN MOGELIJKE CIJFERS MET 

BEDREIGING BRON (zo GEVOLGEN VOOR DE BRON (zo 

VOOR UIT- MOGELIJK) TAAKSTELLING VAN DE AFDE LING MOGELIJK) 

DAGEND WERK 

Medewerkers- ·Onderzoek • Verlies motivatie Onderzoek 

tevredenheid • INK audit • Verlies betrokkenheid 

afgenomen · Score BSC • Minder bijdrage aan vernieuwing 

Welzijnsrisico's • Rl&E • Meer fouten Management-

gesignaleerd ·Werkdruk- • Verlies productiviteit en kwaliteit informatie 

onderzoek • Langere doorlooptijd (zie hoofdstuk 6) 

• Klantschade 

Verzuim- en ver- Management- Kosten verzuim: Management-

loop nemen toe informatie • Omzetverlies informatie 

• Zoeken en kosten invallers 

• Verhogen druk overblijvers 

• Verlies kwaliteit 

Kosten verloop: 

• Verlies kennis en ervaring 

• Werven nieuwe krachten 

• Inwerken nieuwe krachten 

• Productieverlies in overgangstijd 

Verslechtering Onderzoek • Meer fouten 

aansluiting Ervaring • Verlies productiviteit en kwaliteit 

gevraagde en • Langere doorlooptijd 

geboden compe- • Klantschade 

ten ties 

Meer storingen Management- • Verlies kwaliteit, productiviteit en Management-

informatie doorlooptijd informatie 

• Klantschade 

Meer conflicten Ervaring • Verlies motivatie Management-

• Verlies betrokkenheid informatie 

• Minder bijdrage aan vernieuwing 
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De bronnen die u kunt raadplegen zijn: een arbo-jaarverslag, een sociaal jaarver
slag, Rl&E's, PAGO's, verzuim- en verloopgegevens alsmede gegevens uit 

managementinformatiesystemen (zie ook hoofdstuk 6). 
U kunt ook proberen ondersteuning voor deze actie te krijgen van de onderne

mingsraad of vakbondsvertegenwoordiger, of van een stafafdeling Personeelszaken. 

Hebt u succes met uw overtuigend materiaal, dan gaat u door naar stap 4 en kunt 

u verder gaan met de acties die daarbij beschreven zijn. 
44 Als u geen succes hebt, kunt u proberen 'boven over' de discussie af te dwingen. 

Dat wil zeggen dat u via de ondernemingsraad en/of uw vakbond bij de directie 
op een onderzoek zou kunnen aandringen. U slaat stap 4 over en zet stap 5. 

4-4 STAP 4 Doorsteken naar verbetervoorstellen 
U meent dat uw leidinggevende - inmiddels - openstaat voor 

ideeën die een grotere garantie voor uitdagend werk zouden kunnen opleveren. 
U kunt het punt eenvoudigweg agenderen, maar daar voelt uw leidinggevende 

waarschijnlijk niet voor omdat dat een weinig gerichte discussie zal opleveren. 
U moet proberen de discussie te richten op wat zou moeten veranderen. 

U kunt dan de (verdere) voorbereiding van de discussie vooral richten op verbeter
voorstellen. De discussie die u wenst gaat over: wat gaat goed?, wat kan beter en: 
hoe kan het beter? 
Uw voorbereiding is erop gericht te inventariseren 'wat beter kan' en daarbij 
meteen suggesties te kunnen doen over 'hoe het beter kan', gebruikmakend van 
wat al goed gaat. Er zijn drie acties nodig. 

ACTIE 1 INVENTARISEREN 'wAT GOED GAAT' EN 'wAT BETER KAN' 

Alle deelnemers aan het voorbereidingsgroepje kunnen een paar collega's onder

vragen over 'wat goed gaat' en 'wat beter kan'. Zo krijgt u een mooi lijstje. Het gaat 
hierom wat goed of niet goed gaat in: 

• de taak- en regeleisen 
• de regelmogelijkheden 

Daarbij kunt u gebruikmaken van de verschillende checklists en methodieken 
die eerder in dit boek zijn gegeven. Een checklist en beslisboom om na te gaan of 
er voldoende regelmogelijkheden zijn, vindt u in de hoofdstukken 1 en 2. En een 

beslisboom om na te gaan of de taakeisen goed zijn en hoe het zit met de regel
problemen, vindt u in de hoofdstukken 2 en 3. U hoeft geen wetenschappelijk 



verantwoord onderzoek te doen. Het gaat om het inventariseren van aankno

pingspunten voor de discussie. 

ACTIE 2 VOORBEREIDEN VAN 'HOE HET BETER KAN' 

Het idee is dat u niet alleen met problemen komt, maar meteen al verbeter

punten of verbeterrichtingen aangeeft. Die voorstellen hoeven niet overgenomen 

te worden. De bedoeling is dat de discussie in positieve richting wordt gestuurd. 

De verbeterpunten die u van tevoren kunt bedenken, zullen vooral gaan over: 

• Het verduidelijken of verbeteren van de bevoegdheden en verantwoordelijk

heden van medewerkers ten aanzien van dit punt. 

Het verbeteren of aanschaffen van hulpmiddelen. 

• Het afspreken, programmeren en faciliteren van overleg tussen betrokken col

lega's over dit punt. 

• Het periodiek agenderen van dit punt op het werkoverleg en het verruimen 

van de bevoegdheden voor de groep. 

• Het afspreken en faciliteren van overleg met collega's van andere afdelingen of 

met de klant over dit punt. 

Dit blijft hier noodgedwongen wat vaag. We hebben nu geen concrete verbeter

punten voorhanden. Het voorbeeld op de volgende pagina helpt u wellicht een 

concreter beeld te vormen. Het betreft de resultaten van een onderzoek van een 

ondernemingsraad bij een busbedrijf. Zij hebben de voorstellen ingedeeld in 

quick wins, verbeteringen en vernieuwingen. Quick wins zijn maatregelen die snel, 

met weinig ingrijpende consequenties en tegen lage kosten kunnen worden 

ingevoerd. Meestal roept men over quick wins: 'dat we daar niet eerder aan 

gedacht hebben'. Verbetervoorstellen zijn die voorstellen die gevolgen hebben 

voor de mensen binnen een afdeling; deze maatregelen zijn wat ingrijpender en 
tijdrovender en kosten meestal ook geld. Vernieuwingsvoorstellen raken door

gaans ook medewerkers buiten de afdeling, zijn ingrijpend, kosten tijd en aan

dacht en vergen investeringen. 
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Voorbeeld 

Mogelijke verbeterpunten opgesteld door een werkgroep van de onder

nemingsraad van een busmaatschappij 

PROBLEEM 

Rij- en rusttijden, roosters: 

• Rijtijden zijn krap berekend 

• Rusttijden schieten erbij in 

• Roosters vertonen gaten 

• Vakantiedagen kunnen 

niet worden opgenomen 

VERBETERVOORSTELLEN 

Quick wins: 

• Uitleggen hoe de rijtijden worden bepaald 

• Zorgen voor voldoende formatie 

Verbeteringen: 

• Chauffeurs zelf rijtijden laten bepalen 

• Chauffeurs betrekken bij het opstellen van roosters 
Vernieuwingen: 

• Taakgroepen van chauffeurs per buslijn stellen rijtijden en 

roosters in en exploiteren de lijn 

Weg- en verkeersproblemen; Quick wins: 

problemen met passagiers • Chauffeurs steeds op de hoogte houden van werk aan de wegen 

Speelruimte, collegiale 

ondersteuning, overleg 

Stijl van leidinggeven 

• GPS navigatiesysteem aanschaffen 
• Sneller extra bussen inzetten bij groter aanbod passagiers 

Verbeteringen: 

• Chauffeurs nemen zelf contact op met gemeentelijke 

instanties over verkeersproblemen 

• Chauffeurs geven publieksvoorlichting 

Vernieuwingen: 

• Storingen en problemen worden in het werkoverleg 

besproken en door de chauffeurs opgelost 

Quick wins: 

• Duidelijkheid scheppen over speelruimte voor chauffeurs 

• Duidelijke verwachtingen scheppen ten aanzien van diverse 

vormen van overleg 

Verbeteringen : 

• Werkoverleg waarin de problemen van de chauffeurs worden 

opgelost 

Vernieuwingen: 

• Chauffeurs doen in hun taakgroep ook regeltaken, zoals roosteren 
• Werken aan teamvorming 

Quick wins: 

• Consequent, duidelijk en helder zijn 

Verbeterpunten: 

• Vormen van kleine groepen per leidinggevende 

Vernieuwingen: 

• Coachend leidinggeven 

• Uitgaan van respect en vertrouwen 



ACTIE 3 VOORBEREIDEN TEAMDISCUSSIE MET LEIDINGGEVENDE 

U hebt een lijstje van 'wat beter kan' en 'hoe het beter kan'. U hebt natuurlijk al 

lang aan uw leidinggevende verteld dat u met een klein groepje collega's hiermee 

bezig bent. Dan legt u het lijstje aan hem voor en stelt voor dat u samen met 

hem de discussie erover zult voorbereiden. Wellicht heeft uw leidinggevende zelf 

ook verbeterpunten. Mogelijk heeft hij ook ideeën over hoe deze discussie kan 

worden aangepakt. In hoofdstuk 9 wordt een mogelijke aanpak op afdelingsniveau 

beschreven. 

Zo voorkomt u dat uw leidinggevende dit ineens toch als een bedreiging ziet. 

U houdt van uw kant het overleg ook open en oplossingsgericht. 

4.5 STAP 5 Discussie organisatiebreed trekken 
Uw leidinggevende geeft aan dat hij openstaat voor verbeterideeën 

maar dat er op afdelingsniveau bijzonder weinig ruimte is voor verbeteringen. 

In dit geval staan er twee richtingen voor u open: 

A De eerste is dat u in het werkoverleg met uw leidinggevende nagaat waar die 

grenzen dan precies liggen. Als dat helder is, kan uw leidinggevende daarmee 

zelf naar zijn baas stappen en proberen verbeteringen te vinden. En u kunt 

ermee naar de ondernemingsraad stappen voor verdere actie. In de hoofd

stukken 6, 7 en 10 wordt op de grenzen voor uw leidinggevende ingegaan. 

B De tweede richting loopt direct naar de ondernemingsraad en/of de vakbond. 

Begint u ook hier een discussie over het doel van de actie: verbeteringen in de 

werksituatie realiseren. Want heel vaak stevenen ondernemingsraden af op 

een onderzoek als doel op zich, bijvoorbeeld een werkdrukonderzoek of een 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat is een valkuil. Want een onderzoek 

kunt u beter nalaten als er niet van tevoren de bereidheid is om maatregelen te 

nemen als er uit dat onderzoek knelpunten over bedreigingen naar voren 
komen. 

Vaak moet een directie ook eerst overtuigd worden van de noodzaak aandacht te 

besteden aan het behoud van plezierig en uitdagend werk. 

Actie 0 moet dan door de ondernemingsraad op organisatieniveau worden 

gedaan. Wat zijn de symptomen van bedreiging voor uitdagend werk en wat zijn 

de symptomen van bedreigingen voor het ondernemingsresultaat? Het voordeel 

is dat u hiervoor vaak wel ondersteuning van stafdiensten kunt krijgen. 

De reactie van de directie op deze gegevens kan zijn dat deze niet overtuigd is 

van de noodzaak van een managementactie. In dat geval zou u de grenzen van 
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uw leidinggevende voorlopig als uw horizon moeten zien. Maar wat u binnen uw 
afdeling kunt verbeteren, moet u niet nalaten. 

Soms is een directie wel snel overtuigd en wil men snel tot acties overgaan. In dat 

geval kunt u voorstellen dat de directie de leidinggevenden oproept actie te nemen 
volgens de Aanpak die in hoofdstuk 9 wordt beschreven. De directie moet dan 
die acties ondersteunen, stimuleren en openstaan voor de discussie over verrui
ming van de speelruimte van de afdelingshoofden. In de praktijk is gebleken dat 

48 dit de beste garantie is voor succes. 

Vaak blijkt een directie meer houvast nodig te hebben, bijvoorbeeld over de pre
cieze risicofactoren, risicogroepen en risicoafdelingen. Ze willen het nog niet echt 

op de agenda zetten. 
Maar het is wel een eerste stap. U kunt voorstellen een onderzoek te laten doen 
en tevens afspreken dat aan de uitkomst van het onderzoek in ieder geval gevolg 
zal worden gegeven. 

Uw laatste actie is: ervoor zorgen dat de acties waartoe het management overgaat 
- na het overleg in de ondernemingsraad - echt gaan leiden tot verbeteringen in 

uw werksituatie. 

Daarover gaat het volgende hoofdstuk. 



5 EEN ONDERZOEK! EN DAN ) .... 

Het is gelukt. Uw leidinggevende heeft ook de directie ervan overtuigd dat het 

goed is een onderzoek te doen. Er zal een onderzoek plaatsvinden naar plezier in 
het werk en de mogelijke bedreigingen daarvan. 

U vraagt zich af hoe u dat onderzoek zo kunt begeleiden dat het doel wordt 

bereikt. Dat doel is niet een onderzoek. Een onderzoek kan een goed middel zijn. 

Het doel is: behoud of verbetering van de condities voor uitdagend werk. 

5.1 Bezint eer gij begint 
Een onderzoek doen waarvan het rapport uiteindelijk in de la verdwijnt, is erger 

dan geen onderzoek doen. Er zijn namelijk verwachtingen gewekt bij de deelne

mers aan het onderzoek. Uw eerste zorg is dan ook om te zorgen dat er gevolg 

gegeven wordt aan de onderzoeksresultaten. 

Dat vergt twee acties. 

ACTIE 1 INTENTIEVERKLARING 

De eerste actie is een intentie afspreken met uw leidinggevende of directie. Het 

mooiste is om er een formele Intentieverklaring van te maken. Daarin spreken 

partijen zich erover uit dat ze een onderzoek gaan doen naar Plezier in het werk. 

Vastgelegd wordt dat het doel van het onderzoek is om uiteindelijk gerichte 

maatregelen te nemen, als blijkt dat het plezier in het werk ergens door wordt 

bedreigd. 

Deze Intentieverklaring wordt verspreid door de leidinggevende of door de 

directie. Bij voorkeur op een startbijeenkomst waarvoor allen die aan het onder

zoek zullen deelnemen worden uitgenodigd. 

U moet enige houvast hebben over de intentie van uw leidinggevende of directie: 

een mondelinge uitspraak in het werkoverleg of een echte intentieverklaring. 

Welke van de twee voldoet, kunt u het beste zelf beoordelen. Maar lukt dat niet, 

dan moet u het onderzoek misschien (voorlopig) afblazen. 

ACTIE 2 BEGELEIDING EN STAPPENPLAN 

In de praktijk verzanden dergelijke projecten nog al eens. Daarom is het van 

belang een stuurgroep of projectgroep in te stellen die de voortgang bewaakt. 

En het is verstandig een stappenplan te maken. Zo kan men elkaar bij de les 

houden. 



Meestal zitten in de begeleidingscommissie vertegenwoordigers van de directie 

en van de ondernemingsraad en medewerkers van P&O. Er moet een duidelijke 
trekker worden aangewezen. 

Als uw project op afdelingsniveau plaatsvindt, zou uw leidinggevende zitting 
moeten hebben in de projectgroep. Daarnaast zou er een vertegenwoordiger van 
de medewerkers in moeten zitten. Vaak is het handig om een medewerker van 

P&O erbij te betrekken. Zij hebben toegang tot relevante informatie, hebben 
vaardigheden en tijd om bijeenkomsten voor te bereiden en te begeleiden en heb-

50 ben meestal ook relevante inhoudelijke kennis. 

Er zijn veel stappenplannen in omloop. In essentie komen ze op hetzelfde neer. 
Een model: 

Stappenplan: 

Stap 1 
Stap 2 

Stap 3 
Stap 4 
Stap 5 

Voorbereiding 
Onderzoek 

Keuze maatregelen 
Uitvoering maatregelen 
Evaluatie en verankering 

Per stap wordt vastgelegd: 

• de doelen van deze stap 
• acties en aandachtspunten 

• werkverdeling (Wie is waarvoor verantwoordelijk?) 
• data en termijnen 
• kosten 

• wijze van informeren van de betrokkenen. 

Soms is een stap die nog ver in de toekomst ligt, nog niet goed te concretiseren. 
Daarom is het verstandig elke stap op een zeker moment af te sluiten en bij die 
gelegenheid de volgende stappen verder te preciseren. 

Stap 1 is besproken in deze paragraaf. In de volgende paragrafen komen de vol
gende stappen aan de orde. 



5.2 Onderzoek 
In stap twee, het onderzoek, zijn weer enkele acties te onderscheiden: 

• De keuze van de onderzoeksmethode (actie 1). 

• De uitvoering van het onderzoek (actie 2). 

• De verwerking en de terugkoppeling van de resultaten (actie 3). 

ACTIE 1 KEUZE ONDERZOEKSMETHODE 

Er zijn vele onderzoeksmethoden beschikbaar. Uw arbodienst, uw bond en vele 

onderzoeksbureaus kunnen u daarover informeren. Er bestaat ook een boekje 

over dit onderwerp: Interventies bij werkdruk (Vaas, Klein Hesselink, e.a. 1999). 

Een eerste methode is gebruikmaken van bestaand materiaal uit een medewerkers

tevredenheidsonderzoek, de RI&E, de PAGO of verzuim- en verloopgegevens. 

Uw arbodienst kan u daar vast bij helpen. Soms kunt u met deze informatie 

meteen overgaan op een gericht onderzoek naar een functie of een afdeling. 

Soms is het zelfs mogelijk om direct een keuze van maatregelen aan te pakken. 

De tweede onderzoeksmethode is het vragenlijstonderzoek. Bekende vragenlijsten 

zijn: de VBBA, de quick scan FNV, de NOVA WEBA. Soms komen er uit een vragen

lijstonderzoek duidelijke aanbevelingen voor maatregelen, maar vaak is er daarna 

nog een nader onderzoek nodig. 

De derde onderzoeksmethode is een functie- of afdelingsgericht onderzoek, door 

observatie, interviews en/of workshops. 

Wanneer kiest u voor een vragenlijstonderzoek? 

Een vragenlijstonderzoek geeft relatief snel een breed beeld van de situatie: waar 

gaat het goed, waar en op welke aspecten is verbetering mogelijk? Het instrument 

gaat breed, maar niet diep. Een goede vragenlijst leidt tot aanbevelingen voor ver
betering in algemene zin. Een paar voorbeelden staan in het kadertje hieronder. 

Vaak is verder diepteonderzoek nodig. 

Voorbeelden van aanbevelingen uit een vragenlijstonderzoek zijn: 

• Verbeter de informatievoorziening over het resultaat van uw organisatie. 

• Verbeter de kwaliteit van het werkoverleg in afdeling A. 

• Ga na wat de mogelijkheden zijn om de autonomie in afdeling B te ver

groten. 

• Ga na hoe de taakeisen van afdeling C kunnen worden verlaagd. 
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Voor een vragenlijst kiest u dus als u nog niet goed weet óf er verbeteringen 

nodig zijn, dan wel in welke afdelingen verbeteringen nodig zijn. 

U kunt ook voor een vragenlijst kiezen omdat u daaruit snel informatie verwacht 

te krijgen die u kunt gebruiken bij het brainstormen over verbeteringen in uw 

werkoverleg. De vragenlijst dient dan ter ondersteuning van het verbeterings

proces op de afdeling. 

Maar bij de keuze van een vragenlijst let u vooral op de mate waarin die op oplos

singen is gericht. 

Wanneer kiest u voor observaties, interviews, workshops? 

Observaties tezamen met interviews door experts, kunnen heel concrete aanbe

velingen opleveren die vooral betrekking hebben op een of enkele functies. Deze 

methode van onderzoek is daarom aan te bevelen als de indruk bestaat dat voor 

specifieke functies verbetering nodig is. Dat kan gaan om meer uitdaging door 

het verhogen van de taakeisen en regelmogelijkheden (taakverrijking). Het kan 
gaan om verlagen van de stressrisico's door het verbeteren van de regelmogelijk

heden of verlagen van de taakeisen. 
Voor een afdeling kunnen er ideeën voor verbeteringen komen uit interviews en 

workshops waarin de collega's zelf hun situatie onderzoeken, met aanwijzingen 

van deskundigen. Daarvoor kiest u dus als er voor de hele afdeling reden bestaat 

te zoeken naar verbetermogelijkheden. 

ACTIE 2 UITVOERING 

In deze fase is het belangrijk dat u de betrokkenen steeds goed informeert. Het is 

raadzaam iedereen vooraf informatie te geven over het doel van het onderzoek 

en over wat de directie van plan is te gaan doen met de resultaten. Het tijdschema 

moet zo veel mogelijk duidelijk gemaakt worden, evenals de stappen in het 

proces van startbijeenkomst tot en met het overleg over en de implementatie van 

de adviezen. Voor allen moet duidelijk zijn wat er concreet gaat gebeuren en wat 

zij daar zelf van zullen merken. De informatie houdt bijvoorbeeld in: er zal u 

worden gevraagd een vragenlijst in te vullen, mogelijk wordt u uitgenodigd voor 

een interview of een workshop, waarschijnlijk komen er onderzoekers op uw 

afdeling observaties doen ... 

Ook geeft u informatie over de tijd die het de mensen zal kosten om mee te doen. 

En bij voorkeur geeft u hun de verzekering dat ze deze activiteiten in werktijd 

kunnen uitvoeren. 



Bij een vragenlijstonderzoek moet u goed nadenken over de manier waarop u de 

collega's bereikt. Krijgen ze allemaal een envelop thuis? Delen we de lijst op het 

werk uit en zetten we ergens een doos om ze in te leveren? Vragen we iemand om 

de lijst uit te delen en hem weer op te halen, en wie moet dat dan zijn? Vullen we 

allemaal tegelijk de lijst in op het werkoverleg? Wat doen we met de zieken en de 

collega's die op vakantie zijn ... ? 

Een voor alle situaties goede aanpak is er niet. U zult in de begeleidingscommis

sie daar zelf over moeten beslissen. Belangrijk bij deze keuze is ervoor te zorgen 

dat de medewerkers het vertrouwen hebben dat de ingevulde vragenlijsten geheim 

blijven. 

In de periode dat de collega's de vragenlijst kunnen invullen, moeten zij daaraan 

een paar keer worden herinnerd. 

Bij observaties, interviews en workshops is het van belang de betrokkenen het 

vertrouwen te geven dat het niet om een beoordeling van hun functioneren gaat. 

ACTIE 3 VERWERKING EN TERUGKOPPELING VAN DE RESULTATEN 

Bij een heranalyse van RI&E- en PAGO-gegevens of een vragenlijstonderzoek 

wordt de verwerking van de resultaten meestal helemaal verzorgd door de onder

zoekers. U kunt alleen wachten op de rapportage. Maar aanbevolen wordt daar 

eisen aan te stellen. De rapportage is bij voorkeur kort, bondig en oplossings

gericht, mondeling en schriftelijk. Maar u kunt ook de eis stellen dat de methode 

van onderzoek en de rapportage controleerbaar zijn voor wie er verstand van 

heeft. 

Bij de rapportage van een functie- of afdelingsgericht onderzoek zijn de collega's 

vaak intensief betrokken. Deze collega's kunnen ervoor zorgen dat het onderzoek 

niet leidt tot meer knelpunten maar tot oplossingen. 

De begeleidingscommissie of projectgroep ziet erop toe dat iedereen die heeft 

deelgenomen aan het onderzoek op de hoogte wordt gebracht van de resultaten. 

5.3 Keuze maatregelen 

MAATREGELEN VINDEN 

Soms komen maatregelen direct uit de analyse van de situatie rollen. Hebt u bij

voorbeeld te weinig informatie over het resultaat van de organisatie, maak dan 

een maandelijks informatiebulletin. 
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Maar lang niet altijd is het zo eenvoudig. U kunt gebruikmaken van een inventa

risatie van 'maatregelen werkdruk' die onlangs gemaakt is (zie ook literatuur). 

In veel branches zijn in het kader van arboconvenanten specifieke inventarisaties 

van maatregelen gemaakt. U zou daarnaar bij uw bedrijfstakorganisatie of uw bond 

kunnen informeren. Onderstaand treft u een voorbeeld uit de horeca aan. 

Voorbeeld maatregelen Horeca 

KNELPUNT MAATREGEL 

Rooster 

Het lijkt wel of ik altijd ongunstige Door samen het rooster vast te stellen, kan onvrede 

werktijden heb worden voorkomen. Doe dit bijvoorbeeld tijdens het 

werkoverleg. Vraag instemming van de medewerkers 

voor het definitieve rooster. 

Planning 

Waarom maken we nog een 

planning als we er toch altijd van 

afwijken? 

Efficiency 

Laat medewerkers zelf een planning maken voor hun 

eigen werk of afdeling, binnen een aangegeven kader. 

Vaak kan een groep zelf de werkverdeling regelen, de 
begin- en eindtijden bepalen, zelf werkoverleg voeren. 

Kan het niet sneller en goedkoper Maak zo veel mogelijk gebruik van de inzichten van de 

dan nu? medewerkers in efficiënt werken. Een team dat verant

woordelijk is voor de keuken, zou zelf kunnen inkopen, 
de menu's samenstellen, contacten met andere afdelingen 

onderhouden, planningen kunnen maken. Zorg dat 
medewerkers verantwoordelijk zijn voor een duidelijk 
deel van het proces, bijvoorbeeld van 'bestelling tot 

gerecht opdienen' of van 'entree gast tot vertrek gast'. 

Verantwoordelijkheden 

Ik lijk wel verantwoordelijk voor 

alles maar ik kan niets regelen! 

Bespreek verantwoordelijkheden in het werkoverleg en 
het functioneringsgesprek. Zorg ervoor dat medewerkers 

(of groepen) zelfstandig en onafhankelijk van anderen 
hun werk kunnen doen. Door groepen medewerkers 

verantwoordelijk te stellen voor een afdeling, proces of 

project wordt het werk leuker. Een project is bijvoorbeeld: 

de nieuwe inrichting van een deel van het restaurant. 



KNELPUNT 

Vakbekwame collega's 

Ik kan geen hulp verwachten, 
want ik ben de enige die dat werk 
kan doen. 

Neemt de leiding ideeën serieus? 

Wordt er in dit bedrijf nog naar 
elkaar geluisterd? 

MAATREGEL 

Zorg ervoor dat ieders werk door collega's kan worden 

overgenomen. Kijk bij elkaar in de keuken, rouleer taken, 

bespreek (samenwerkings)problemen in het werkoverleg. 

Een belangrijke taak van de leiding is om te luisteren naar 

medewerkers. Medewerkers hebben vaak de beste ideeën: 

ze zijn specialist op hun gebied. Het werkoverleg kan een 

manier zij n om goed te luisteren. 

Uit: 5-stappenplan werkdruk Horeca. Bedrijfschap Horeca en Catering 

Bij de keuze van maatregelen kunt u een paar vuistregels hanteren: 

• Een maatregel past in de context; hij mag niet tot nieuwe andere problemen 

leiden. 

• Een maatregel heeft draagvlak. 

• Een maatregel is realistisch: haalbaar en betaalbaar. 

TYPE MAATREGELEN 

Maatregelen kunnen minder of meer ingrijpend zijn. Ze kunnen direct ingevoerd 

worden of veel tijd en geld kosten om in te voeren. Sommige ingrijpende maat

regelen kosten niet alleen tijd en geld maar ook nog zorg en aandacht voor de 

betrokkenen, omdat er heel veel verandert voor hen. 

Quick win 

Als een onderzoeksresultaat bijvoorbeeld is dat de collega's van afdeling A te 
weinig duidelijke opdrachtinformatie hebben, dan is de actie duidelijk: verbeteren 

van de opdrachtinformatie. Zo'n maatregel zou u een quick win kunnen noemen: 

het is eenvoudig en meteen te doen. 

Verbetermaatregel 

Maar vaak is de oplossing ingewikkelder omdat het probleem ingewikkelder is of 

omdat er achter het gesignaleerde probleem een structurele oorzaak zit. 

We nemen bijvoorbeeld de opdrachtinformatie. Als het niet duidelijk is wat 
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iemand moet doen of hoe hij moet werken, dan zou hij dat toch makkelijk moeten 

kunnen vragen aan een collega of aan de leidinggevende. Maar dat blijkt in de 

situatie die onderzocht is, nog niet zo eenvoudig te zijn. Misschien zijn er maat

regelen nodig voor verbetering van het collegiaal overleg of het overleg met de 

leidinggevende. In dit geval hebt u het over 'verbetermaatregelen'. 

Vernieuwingsmaatregel 

Denken we verder door over het voorbeeld van afdeling A, dan vragen we ons af 

56 of het een ideale situatie is dat een medewerker over datgene wat hij moet doen 

steeds een collega of een leidinggevende moet raadplegen. Kennelijk is de situatie 

zo complex en ondoorzichtig dat het niet vanzelf spreekt wat hij moet doen. 

Misschien zijn er maatregelen nodig voor de organisatie van het werk zodat deze 

werknemer inzicht krijgt in een afgerond stukje van het proces en snapt wat hij 

moet doen. In dit geval spreek je van 'vernieuwingsmaatregelen'. 

Op basis van deze drie types van maatregelen - quick wins, verbeter- en vernieu

wingsmaatregelen - kunt u een plan van aanpak opstellen. De quick wins en ver

betermaatregelen kunnen vrij snel en met beperkte moeite en kosten gerealiseerd 

worden. Voor de vernieuwingsmaatregelen moet wellicht een langetermijn

planning worden gemaakt. En bij complexe veranderprojecten waarbij er voor de 

betrokken medewerkers ingrijpende veranderingen optreden, is misschien een 

procesbegeleider vanuit de organisatie of van buiten nodig. 

Het plan van aanpak legt u aan alle betrokkenen voor. Daarvoor kunt u de in het 

bedrijf gebruikelijke informatiekanalen benutten. De reacties en tips van de col

lega's verwerkt u in het plan. 

5.4 Uitvoering van de maatregelen 
Het plan van aanpak dat gemaakt is in de derde stap, wordt nu uitge

voerd. Bij de quick wins is het een zaak van 'just do it', om het in het Engels te houden. 

Verbetermaatregelen kunnen meestal door de afdeling waar ze betrekking op 

hebben, worden ingevoerd. Soms zijn bijscholing en trainingen voor teamwerk 

nodig. 

Vernieuwingsmaatregelen vragen vaak om een project. Ze moeten gepland, 

begroot en zorgvuldig begeleid worden. Aan die planning en begroting wordt 

vaak wel door de leidinggevende of de directie gedacht. Maar aan de begeleiding 



van het veranderingsproces wordt heel vaak niet gedacht of het wordt erg onder

schat. Toch is het niet moeilijk te bedenken dat dit nodig kan zijn. Immers som

mige maatregelen kunnen diep ingrijpen in het dagelijks leven van de medewer
kers of in hun beleving van de situatie. 
Maatregelen kunnen ertoe leiden dat medewerkers andere taken (erbij) krijgen 

of hun taken anders moeten gaan doen. Soms moeten ze met klanten omgaan 
terwijl ze die eerst nooit zagen. Er wordt dan een ander beroep gedaan op hun 
kennis en vaardigheden; dat kan betekenen dat ze een aanvullende training of 

cursus moeten volgen. 
Maatregelen kunnen ook betekenen dat medewerkers anders met elkaar moeten 
gaan werken, gaan samenwerken met andere collega's, of anders omgaan met de 

leidinggevende. Hiervoor kan het nodig zijn om aan teambuilding te gaan doen 

en nieuwe sociale vaardigheden te leren. 

Soms gaan mensen op een andere plek of op andere tijden werken. Mogelijk 

komen daarbij allerlei afspraken die ze in de privé-sfeer hebben in het gedrang. 

De kinderen uit school halen wordt moeilijk of even boodschappen doen tussen 
de middag kan niet meer. In dat geval zijn begeleidende maatregelen in de sfeer 

van afspraken over de arbeidsvoorwaarden nodig. 
Vaak brengt taakverrijking discussies met zich mee over status en beloning. Zo 
voelden kraanmachinisten in de haven niets voor het verbreden van hun taken 

met grondtaken. Zij hadden een zware en moeilijke opleiding voor kraanmachinist 
achter de rug, geen denken aan dat ze ook beneden moeten gaan sjouwen. Aan die 

twee functies was tot nu toe ook een heel andere status en beloning verbonden. 
De maatregel was dus niet zomaar in te voeren. 
Speelt dit in uw organisatie ook, dan moet u de invoering van de maatregel 

zorgvuldig begeleiden. De medewerkers moeten langzaam aan het idee wennen 
en er moet misschien compensatie aangeboden worden in de vorm van ander 
leuk werk. 

Tijdens de uitvoering van het plan van aanpak zorgt de begeleidingscommissie 
ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte blijven van de vorderingen; bijvoor
beeld door korte reportages/interviews in het personeelsblad. 

5.5 Evaluatie en verankering 
Evaluatie wordt vaak vergeten, maar is heel belangrijk. U dient na 

te gaan wat van de maatregelen gewerkt heeft en wat niet. Daarvan kunnen u en 
uw organisatie leren. Als over een 'lerende organisatie' wordt gesproken, dan wordt 
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dit bedoeld: een organisatie die steeds bezig is plannen te maken, die uit te voe

ren, te kijken of ze werken en weer plannen te maken om het nog beter te doen. 

Als een maatregel of set van maatregelen niet het gewenste effect heeft, moet een 

nieuw plan gemaakt worden. 

Maatregelen die wel werken, moeten verankerd worden in het dagelijkse werk of 

in het beleid. 

Een voorbeeld 

Bij wijze van proef is op een afdeling periodiek werkoverleg ingevoerd. De 

medewerkers van de afdeling brengen problemen in die te maken hebben met de 

werkverdeling, problemen die voortkomen uit de samenwerking met een andere 

afdeling, en veel voorkomende storingen in het proces. Deze problemen worden 

besproken en er worden oplossingen gevonden. Wie het druk heeft, wordt nu gehol

pen door een collega die juist minder te doen had. Met de andere afdeling wordt 

regelmatig afgestemd en er zijn wederzijds kennis en begrip voor de situatie van de 

ander. De medewerkers hebben van de ondersteunende afdeling geleerd hoe ze sto

ringen aan de apparatuur kunnen voorkomen en hoe ze eenvoudige storingen zelf 

kunnen oplossen. 

De proef zou één jaar duren en de afdeling had voor dat jaar ondersteuning van 

iemand van P&O. Na dit succes stoppen met het experiment is er natuurlijk niet bij. 

De laatste periode van het jaar wordt gebruikt om deze vorm van werkoverleg in de 

dagelijkse gang van zaken te verankeren. Er wordt een schema gemaakt van wanneer 

het werkoverleg zal plaatsvinden. De afdeling wijst enkele vertegenwoordigers aan 

die de agendacommissie vormen. De mensen uit de agendacommissie krijgen tijd om 

de collega's te horen en zo punten te verzamelen voor de agenda. En alle medewer

kers gaan naar een cursus vergadertechnieken. 

De evaluatie van de getroffen maatregelen moet de begeleidingscommissie uiter

aard ook delen met alle betrokkenen. 



DEEL 2 

LEI Dl NGG EVEN DE 



6 HOE HOUD IK EEN GOEDE BALANS 

OP DE AFDELING? 

U leidt een afdeling en het gaat goed. De resultaten zijn naar wens en de sfeer is 
prettig. U meent echter dat verbetering altijd mogelijk is. Bovendien merkt u dat 

uw situatie zomaar kan veranderen: de eisen worden hoger, de organisatie moet 

zich steeds sneller aanpassen aan veranderingen in de markt, aan hogere eisen 
van klanten, cliënten, pupillen of burgers. 
Dus u vraagt zich af: hoe houd ik in de gaten of het nog steeds goed gaat, blijft het 
werk leuk en kunnen de medewerkers de veranderingen aan? En wat moet ik 

doen om ervoor te zorgen dat de afdeling in balans blijft? 

In het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijf ik hoe u in de gaten kunt houden 

of het nog steeds goed gaat op uw afdeling. Daarbij vindt u met name informatie 
over hoe u kunt bijhouden of het goed gaat met uw 'menselijk kapitaal'. Het 
tweede deel gaat over wat u kunt doen om een juiste balans te houden. 

6.1 Een afdeling in balans 
Een afdeling in balans, hoe ziet die eruit? U hebt de indruk dat het 

goed gaat op uw afdeling. En als u gevraagd wordt waar u die indruk op baseert, 

dan toont u waarschijnlijk cijfers over de exploitatie van uw afdeling. U blijft 
binnen de begroting, de omzettarget wordt gehaald of de rendementsdoelstelling 
gerealiseerd. Vaak hebt u ook gegevens over doorlooptijden, uitval van produc

ten, fouten in het proces of veiligheidsproblemen. U houdt de toestand van uw 
middelen bij: worden de apparatuur, het gereedschap en de machines tijdig en 
goed onderhouden, wanneer zijn ze aan vervanging toe, zijn er nieuwe en betere 

op de markt? U hebt mogelijk gegevens over hoe tevreden of ontevreden klan
ten, afnemers, opdrachtgevers of cliënten, pupillen of burgers zijn. U houdt de 
klachten van deze 'stake holders' bij: u krijgt of verzamelt daarover maandelijks, 
of in ieder geval periodiek, gegevens. En u kijkt ook in de toekomst, bijvoor

beeld door bij te houden wat de ontwikkeling van de orderportefeuille of de 
werkvoorraad is. 

Maar kunt u ook uw indruk hard maken dat de sfeer goed is? Verzamelt u syste
matisch gegevens over uw menselijk kapitaal? U hebt mogelijk wel gegevens 
over hun productiviteit en over het verzuim en verloop. Er is een RI&E gedaan 
door de arbodienst en u kent dus de eventuele risico's voor de medewerkers. 



Maar vaak blijkt dat te weinig stuurinformatie te zijn om pro-actief te sturen op 

het houden van leuk werk en het vermijden van stress. 

En toch is dat een essentieel onderdeel van het plaatje van uw afdeling. Want als 

uitdagend werk omslaat in stressvol werk (zie het kwadrant in hoofdstuk l, 

figuur 1) kan het ook misgaan met de arbeidsproductiviteit, de kwaliteit, de mul

ti-inzetbaarheid en de creatieve inbreng voor vernieuwing en verbetering door 

de medewerkers. 

62 MONITOREN 

Mogelijk wordt er in uw organisatie al systematisch stuurinformatie verzameld 

op financieel-economisch en beheertechnisch terrein. Misschien is er een 

managementinformatiesysteem waaraan u indicatoren kunt ophangen voor het 

sturen op het behoud van uitdagend werk of'werknemerskengetallen'. Uw collega

leidinggevenden zullen daar zeker ook oren naar hebben. 

Er zijn diverse managementsystemen in gebruik waarin betrekkelijk gemakkelijk 

'werknemerskengetallen' kunnen worden opgenomen. Zo heeft het INK-model 

de volgende rubrieken: 'Medewerkers' (als productiefactor naast 'Middelen') en 

'Waardering door de medewerkers'. 

De Balanced Score Card (BSC) hanteert vier evaluatieperspectieven, afgeleid 

van de visie en strategie van de organisatie: het financieel- en klantperspectief, 

het interne proces en het leer- en groeiperspectief. Het interne proces en het 

leer- en groeiperspectief bieden direct aanknopingspunten voor werknemers

kengetallen. 

In figuur 5 ziet u een eerste aanzet om werknemerskengetallen te koppelen aan 

het 'interne processen perspectief' van de BSC. Dit figuur is gemaakt ten behoeve 

van een discussie in de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid over een 

instrument of'IJkpunt' voor preventie van psychische belasting. Het moet als het 

ware een 'spiegel' worden waarin het management de mogelijke consequenties 

van zijn eigen beleid gespiegeld krijgt. Zo kan het beleid tijdig worden aangepast. 

Aanhaken aan een systeem dat in uw organisatie wordt gebruikt, biedt een aantal 

voordelen: 

• Het management is gewend aan het krijgen en verwerken van deze informatie. 

• De meeste systemen, en zeker de genoemde INK en BSC, hanteren een dyna

misch perspectief, dat wil zeggen dat de informatie wordt meegenomen in een 

op verbetering gerichte beleidscyclus. De organisatie leert van wat wel en wat 

niet goed gaat. 



• Door werknemerskengetallen te koppelen aan kengetallen voor financieel
economisch succes, wordt duidelijk dat de aandacht voor de medewerkers 

samenhangt met de rest van de bedrijfsvoering. Helder is dat er voordelen ver

bonden zijn aan het goed inzetten en goed zorgen voor het personeel en dat 
het schade en kosten oplevert als u dat niet doet. 

• Er is waarschijnlijk praktische en administratieve ondersteuning beschikbaar 
voor het verzamelen en verspreiden van de gegevens. 

Interne 

processen 

Personeel 

Werknemers

kengetallen 

Middelen 

Processnelheid 

Storingen Klant Financieel 

Planning -7 Markt- en Groei en mix van 

Mensen accountaandeel inkomsten 

Taakeisen 

Regelmogelijk-

heden 
-7 

& T Afnemerstrouw Kostenverlaging 

Kwalitatief -7 Acquisitie Productiviteit 

Werving en Tevredenheid Activagebruik 

selectie Winstgevend- Risicobeheersing 

Opleiding en heid 

training 

Kwantitatief 

Bezettingsgraad 

Norm tijden 

& & 
& T 

Risicofactoren Klantschade Financiële schade 

Werkdruk 
-7 

Output 
-7 

Onderbenutting 

Stress Relatie met Kosten herstel 
RSI de klant Productiviteit 

Uitval Imago en personeel 

Verzuim reputatie 
Verloop 

WAO 

0 0 0 0 0 Leren en verbeteren 0 0 0 0 0 

Figuur 5. De integratie van aandachtsgebieden van managementsystemen, in dit geval 

BSC, met werknemerskengetallen 
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Een nadeel kan zijn dat het de last van het invullen, verwerken, analyseren en 

bespreken van deze informatie nog vergroot. Maar als uw organisatie al gekozen 
heeft voor deze 'administratieve last', dan kunt u daar maar beter gebruik van 

maken, ook voor het doel dat ons hier voor ogen staat. 
Als uw organisatie geen gebruikmaakt van een managementinformatiesysteem, 
dan kunt u het zelfs voor uw eigen afdeling vrij eenvoudig ontwikkelen. Het kan 
een bijzonder inspirerende activiteit zijn om dit met uw groep te doen. De kern 
van zo'n systeem is namelijk vrij eenvoudig. 

64 U bepaalt gezamenlijk wat voor u de belangrijke indicatoren zijn voor 'goed gaan' 
op de gebieden: financieel resultaat, klanttevredenheid, processen en middelen 

en medewerkers. En u spreekt af hoe hoog u wilt scoren op die indicatoren om 
tevreden te zijn; u stelt de Critical Success Factors ( CSF) vast. In het kader hier

onder vindt u een voorbeeld van een afdeling die zelf zo'n systeem heeft ontwik
keld en bijhoudt. In het vakje Leren en Groeien vindt u de voorwaarden voor het 
behoud van uitdagend werk, volgens deze afdeling. 

Voorbeeld van een uitwerking van een BSC door een afdeling 

Leren en groeien 
• Medewerkers kunnen en mogen zelfstandig beslissingen nemen over 

een groot deel van hun werk. 
• Medewerkers zijn in staat voor elkaar in te springen. 
• Kennis wordt gedeeld. 
• Er is een goede en open samenwerking, met gedeelde verantwoordelijk-

heid voor het resultaat. 
• Feedback wordt gegeven en genomen. 
• De leidinggevende coacht. 

• Het werkoverleg geeft oplossingen. 

Klanten 
• Prioritaire marktacties zijn uitgevoerd. 
• Oude klanten worden verwend. 
• De klanten zijn overwegend tevreden. 

• Klachten van klanten worden binnen drie dagen beantwoord en binnen 
twee weken opgelost. 



Interne processen 
• Er is goed overleg in de keten van afdelingen die van elkaar afhankelijk 

ZIJn. 
• De verhouding direct/indirect is verbeterd. 

• Er wordt geïnvesteerd in het oplossen van de knelpunten in het proces, 
bijvoorbeeld in adequate IT-oplossingen. 

Financiën 
• De werkvoorraad is zes maanden. 
• Winst op projecten is gestegen. 

Prestaties van medewerkers zijn omhoog gebracht. 

TIJDIG SIGNALEREN 

Monitoren hoeft niet met zo'n mooi systeem. Als u en uw medewerkers weten 
wat belangrijke condities zijn voor uitdagend werk, kunt u eenvoudigweg af en 

toe in uw werkoverleg aan de orde stellen of het met die condities wel of niet goed 
zit. Gunstige condities voor uitdagend werk, zijn: 

• Betrokkenheid bij een 'hele taak'. Dat wil zeggen dat de medewerkers betrokken 

zijn bij een afgerond geheel in het proces, zodat duidelijk is wat zij bijdragen 
aan het geheel. 

• Afwisselend werk. Dat wil zeggen: afwisseling in opdrachten en taken én in 
directe en indirecte taken. 

• Voldoende werk. Dat wil zeggen dat uw medewerkers het werk afkrijgen in de 

gegeven tijd én ook niet te weinig werk hebben. (Zie ook hoofdstuk 3.) 
• Vakmanschap. Dat wil zeggen dat er beroep wordt gedaan op de kennis, vaar

digheden en ervaring van uw medewerkers. Er is geen onderbenutting van 
competenties en ook geen overvraging. 

• Autonomie. Dat wil zeggen dat uw medewerkers zelf kunnen beslissen over 
methode, volgorde en tempo van uitvoering van opdrachten en taken. 

• Teamwerk. Uw medewerkers werken in een team waarin ze elkaar kunnen hel
pen en van elkaar kunnen leren. 

• Functioneringsgesprekken. Met alle medewerkers wordt regelmatig een gesprek 
gevoerd over hun functioneren. 

• Teamoverleg. Er is regelmatig overleg over teamzaken en in dit overleg worden 
problemen effectief opgelost. 
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• Overleg met omgeving van het team. Er is goed overleg met de toeleverende, 

afnemende of ondersteunende afdelingen of met klanten of externe afnemers 

zodat problemen voorkomen kunnen worden die uit die relatie kunnen 

voortkomen. 

• Feedback. De medewerkers krijgen informatie over het resultaat van hun werk, 

dat van hun afdeling en van de organisatie. 

6.2 Hoe houden we een goede balans? 
Op welke wijze kunt u de balans goed houden? U zult zich moeten 

richten op drie niveaus: dat van de individuele medewerker, het niveau van de 

afdeling als geheel en op dat van uw collega-leidinggevenden, baas en/of de directie. 

AANDACHT VOOR MEDEWERKERS 

Het belangrijkste is natuurlijk dat u met alle medewerkers goed contact houdt, 

zodat zij u gewoon vertellen hoe het gaat en u raadplegen als ze problemen voor

zien. Het functioneringsgesprek is het formele moment. Daarnaast moet u - zeg 

maar - 'on line' blijven met uw medewerkers. U voorziet hun in een van hun 

regelmogelijkheden. Als het een medewerker te veel wordt of als deze problemen 

tegenkomt, moet u hulp kunnen bieden. U kunt een aanwijzing geven over hoe 

iets slimmer of sneller kan worden gedaan. U kunt afspreken dat u de storing zal 

(laten) verhelpen of nieuwe afspraken zult maken met de toeleverende of afnemen

de collega-afdeling. U kunt de taakeisen verminderen door werk over te dragen aan 

een collega van de medewerker of door af te spreken dat het wat later af komt. 

Populair is natuurlijk om te zeggen: 'En wat denk je er zelf aan te kunnen doen?' 

Maar dat kan alleen als u ook aangeeft wat de regelmogelijkheden zijn voor deze 

medewerker. U moet aangeven wat voor de medewerker de bevoegdheden zijn 

om zelf te beslissen en wat de grenzen daarvan zijn. En u kunt duidelijk maken 

wat zijn mogelijkheden zijn om het probleem met collega's van de eigen of van 

andere afdelingen op te lossen. In sommige situaties kunt u zelfs aangeven dat de 

medewerker contact kan opnemen met de klant of afnemer om in overleg tot een 

oplossing van het probleem te komen en wat daarbij de randvoorwaarden zijn. 

En u mag daarna nooit 'afrekenen' als de beslissing van de medewerker wel bin

nen de door u aangegeven grenzen valt, maar niet goed uitgepakt heeft. Wel moet 

u er dan op letten dat de betrokkene leert van deze ervaring. 

OVERLEG IN UW AFDELING 

Overleg binnen uw afdeling is heel belangrijk. De ene medewerker heeft een pro

bleem en de andere heeft de oplossing. De meeste problemen kunnen voorkómen 



worden door tijdig naar de werkverdeling en de werkafspraken te kijken. De groep 

zou kunnen analyseren waar in het proces onnodig oponthoud of veel vermijd

bare storingen voorkomen. Het uitwisselen van ervaringen kan bijdragen. Soms 

helpt het om afspraken te maken over acties om tot betere afstemming te komen 
met andere afdelingen. En voorzover dat binnen de afdeling mogelijk is, kunnen 
er beter haalbare resultaatafspraken gemaakt worden. In het werkoverleg kunt u 

periodiek agenderen hoe het staat met het plezier in het werk en met de werk
druk. (Zie ook hoofdstuk 9.) 

U kunt het overleg in de afdeling ondersteunen met de stuurinformatie uit een 

managementsysteem, zoals besproken in de vorige paragraaf. Deze informatie 

kan aanleiding zijn voor het verder zoeken naar verbeteringen. Dat verder zoeken 
is wel nodig want de informatie die u uit het managementsysteem krijgt, is 

beperkt. Het is eendimensionaal, terwijl het meestal om relaties gaat. Het is sta

tisch, terwijl het meestal om veranderingen gaat. Zijn de regelmogelijkheden toe
reikend voor de veranderende eisen en problemen? Is het mogelijk om steeds tot 
een actuele match tussen veranderende eisen voor competenties en verwachtingen 
over ontwikkelingen te komen? 

Dit zijn vragen die u alleen kunt beantwoorden in het werkoverleg. 

DE DYNAMISCHE BALANS 

De vragen waar u regelmatig met uw team over kunt spreken zijn de volgende: 

• Taak/ast en regelmogelijkheden. Taken en taakeisen veranderen vaak. Dat geeft 
een veranderlijke taaklast. De vraag is steeds: zijn voor het dragen van deze 

taaklast onze regelmogelijkheden toereikend? Raadpleeg voor het beantwoor
den van deze vraag ook de hoofdstukken 1 en 3. 

• Storingen, oponthoud, doorlooptijden en regelmogelijkheden. Een toename van 
het aantal storingen in het werkproces die oponthoud veroorzaken, maakt dat 
het moeilijker is om in de daarvoor geplande tijd het werk af te krijgen. Zijn 

de regelmogelijkheden toereikend om dit soort problemen op te lossen? Geldt 
dat ook als de problemen mede voortkomen uit de aansluiting van het werk 
bij dat van andere afdelingen? 

• Belemmeringen voor het gebruikmaken van regelmogelijkheden. Zijn er belem
meringen in het gebruik van regelmogelijkheden, dan betekent dit dat uw 

afdeling waarschijnlijk toch niet flexibel op veranderingen kan reageren. Soms 
mag uw medewerker wel zelf besluiten om iets uit te stellen tot morgen, maar is 
hij bang dat het hem toch zal worden aangerekend door u. Vaak is het mogelijk 
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om collega's te hulp te roepen, maar doen de medewerkers dat niet omdat er 

dan mogelijk gedacht wordt dat ze het niet alleen af kunnen. Uw medewerkers 

willen mogelijk niet met u over te veel werk spreken omdat zij denken dat u 

dan zal denken dat ze het werk niet aankunnen. Het kan voorkomen dat nie

mand problemen in het werkoverleg aan de orde stelt, omdat ze er van tevoren 

vanuit gaan dat dit toch niet tot oplossingen zal leiden. 

• Competenties of de match tussen gevraagde en geboden competenties en ambities. 

Bij de aanstelling van een medewerker wordt een match vastgesteld tussen 

68 gevraagde en aangeboden competenties. Maar beide veranderen meestal na 

enige tijd en de laatste jaren steeds sneller. Een mismatch is een belangrijke 

indicator voor uit balans raken. Als medewerkers niet over de nieuw gevraagde 

competenties beschikken, bestaat de kans dat zij langer over het werk doen of 

fouten maken. Zij kunnen daarvan erg onzeker en gespannen worden. Als door 

het werk geen aanspraak (meer) gedaan wordt op de bij medewerkers aanwezige 

competenties of zij kunnen hun ambities voor de ontwikkeling van hun com
petenties niet realiseren, ontstaat ook ontevredenheid. Regelmatig een inzet

baarheids- of competentiematrix invullen is een mogelijkheid. (Zie literatuur.) 

• Arbeidstijden of de match tussen verlangde en geboden arbeidstijden. Bij de aan

stelling van een medewerker worden hierover afspraken gemaakt, voorzover 

afwijkende werktijden of parttime werken mogelijk is. Maar vaak veranderen 

de verwachtingen daarover in het werk en vrijwel zeker veranderen de wensen 

van de medewerker in samenhang met het doorlopen van diverse levensfasen. 

Als de oorspronkelijke match begint te knellen is dat een signaal. 

• Samenwerking en regelmogelijkheden. Onbedoelde veranderingen in de samen

werking op de afdeling of in de samenwerking met collega's van andere afde

lingen, vragen om overleg. Er kunnen ook problemen ontstaan als de samen

werkingsvorm binnen of tussen afdelingen niet verandert terwijl het werk dat 

wél vereist. Zijn er voldoende en goede overlegvormen hiervoor? Zijn er 

oplossingsmogelijkheden als er conflicten dreigen? 

Dit lijstje is niet volledig. U zou het kunnen aanvullen in het overleg met uw 

medewerkers. 

OVERLEG BUITEN DE AFDELING 

Uw mogelijkheden om de balans m uw afdeling goed te houden, zijn ook 

beperkt. U hebt een taakstelling die afgeleid is van de ondernemingstaakstelling, 

missie en strategie. U bent gebonden aan de centraal afgesproken arbeidsvoor

waarden of aan een CAO en aan de regelingen voor personeelsbeleid die voor de 



hele organisatie gelden. U bent gebonden door het primaire proces of door 
afspraken met andere afdelingen. Dit zijn de grenzen van uw regelmogelijkheden. 

In hoofdstuk 8 ga ik hier dieper op in. 

Hoe kunt u met deze grenzen omgaan? In de eerste plaats kunt u proberen bin
nen deze grenzen zo veel mogelijk te bereiken door goed en open overleg te hou

den met collega-leidinggevenden, managementteam of directie en met belangrijke 
klanten of externe afnemers. In de tweede plaats kunt u proberen deze grenzen te 
verleggen. Daarvoor is het nodig dat u documenteert waar de grenzen van uw 
regelmogelijkheden u beperken in uw mogelijkheden om uw afdeling in balans te 

houden. Op het tweede punt wordt nog kort ingegaan. 

U hebt veel informatie verzameld in uw afdeling, soms ondersteund door een 
managementsysteem dat ook in de rest van de organisatie wordt gebruikt. U wilt 
deze informatie zo ordenen dat zij een gesprek over de grenzen aan uw regel

mogelijkheden ondersteunt. Daarvoor kunt u de volgende indeling hanteren: 

• Primair proces. Het primaire proces is de manier waarop uw organisatie is 
ingedeeld in afdelingen die de uitvoerende werkzaamheden en ondersteunen

de werkzaamheden verrichten. Of anders geformuleerd: de gang door de 
diverse afdelingen van het materiaal, de informatie of de cliënten van binnen

komst tot resultaatproduct of -dienst. 
U hebt hier een grens als u vaststelt dat de medewerkers in uw afdeling niet 
werken aan hele taken en u binnen uw afdeling geen ruimte kunt vinden om 
de taken te verbreden met meer bewerkingen of te verrijken met voorberei

dende, ondersteunende of controlerende taken. Het werk is zo over de afde

lingen verdeeld dat uw eigen afdeling maar één bewerking doet. 
Er is een grens in het primaire proces als u vaststelt dat u veel storingen hebt 
in uw proces doordat een toeleverende afdeling vaak te laat levert of fouten 
maakt, zodat uw mensen niet verder kunnen. 
Er is een grens als uw medewerkers bij elke kleine storing moeten wachten tot
dat iemand van een ondersteunende afdeling de storing komt oplossen. 

Er is een grens als u vaak klachten of producten terugkrijgt van afnemers en u 
niet te weten kunt komen welke eisen de afnemer nu eigenlijk stelt en waarom 

dat zo is. 
• Besturings- en informatiestructuur. De besturings- en informatiestructuur is 

de manier waarop de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de infor
matiestroom in uw organisatie zijn geregeld. 
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Er is een grens als u uw medewerkers weinig zelfstandig kunt laten beslissen 
omdat u zelf ook geen speelruimte hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het 

vastligt hoe u moet werken of omdat de planning van het werk van uw afde
ling van bovenaf wordt vastgelegd. Vaak ligt de taakstelling van uw afdeling 
geheel vast. 

Het kan zijn dat u te weinig stuurinformatie bezit om te weten wat uw speel
ruimte is. Uw medewerkers hebben dan al helemaal geen zicht op wat ver

standig is om te doen of te laten. 
Voor het overleg met uw superieuren over het verruimen van uw speelruimte 
kan het heel handig zijn als u zelf informatie verzamelt waaruit naar voren 

komt dat u uw bijdrage aan het resultaat of het doel van de organisatie kunt 
verbeteren als u meer speelruimte zou hebben. Daarvoor zou u de informatie 

uit het managementsysteem kunnen gebruiken, zoals dat hierboven is 
beschreven. 

• Beleidsvoornemens en regels voor personeelsbeleid. De strategie en het beleid 
van uw organisatie kunnen uw regelmogelijkheden beperken. De duidelijkste 
voorbeelden zijn te ontlenen aan bezuinigingsmaatregelen. Een bezuiniging 
op opleidingskosten bijvoorbeeld kunnen uw mogelijkheden beperken om 
iets te doen, als u en uw medewerkers vaststellen dat de gevraagde competen
ties niet meer corresponderen met de geboden competenties. U moet uw 

superieuren er dan van overtuigen dat een investering in opleidingen in dit 
geval toch in het organisatiebelang is. 
Een regeling voor opleidings- en promotiebeleid kan op dezelfde manier uw 

regelmogelijkheden beperken. 
• Regels voor arbeidsvoorwaarden. Sommige CAO's bevatten nauwkeurige om

schrijvingen van de diverse functies in het bedrijf of bedrijfstak. U kunt daar 
op een grens stuiten als u functies wilt verbreden of verrijken. 
Regelingen over arbeidstijden en arbeids- en rusttijden kunnen uw regel

mogelijkheden beperken om discrepanties tussen gewenste en mogelijke 
arbeidstijden op te lossen. Hierbij moet u wel bedenken dat deze regelingen 
vaak bedoeld zijn ter bescherming van de medewerkers. 



7 MEDEWERKERS UIT BALANS? 

U hebt een leuke groep medewerkers, ze zijn enthousiast en er wordt hard 
gewerkt. U wilt er graag voor zorgen dat u de mensen niet te zwaar belast. Want 

het is uw eer te na dat medewerkers overbelast zouden raken van het werk op uw 
afdeling. Bovendien beseft u dat uw mensen het nog drukker krijgen bij uitval 
van collega's; dat kan een negatieve spiraal in werking zetten. Dus uw vraag is: 

hoe signaleer ik tijdig dat iemand uit balans dreigt te raken en wat kan ik dan doen? 

In dit hoofdstuk komt eerst aan de orde hoe u in de gaten kunt houden of uw 
medewerkers uitdaging voelen en geen stress, en wat de voortekenen zijn van het 

uit-balans-raken van mensen. Vervolgens ga ik in op de vraag wat u dan kunt 

doen, wat die maatregelen kosten en wat ze opbrengen. 

7.1 Signaleren 
Overspanning en burnout zijn de belangrijkste vormen van uit

balans-zijn. Overspanning treedt op als de spanning in een situatie te hoog wordt 
voor wat de betrokkene aankan. Het kan een crisis zijn waarvan meestal een 

betrekkelijk spoedig herstel mogelijk is. Burnout is het resultaat van een geleide
lijk proces. Het kan optreden als iemand te lang is doorgegaan met het 'geven van 

energie' en te weinig energie uit het werk heeft gekregen. Iemand met burnout is 
uitgeput. Het herstel duurt vaak langer dan bij overspanning. 

SYMPTOMEN 

Een burnout wordt gekenmerkt door: 

• Lichamelijke symptomen. Intense vermoeidheid, spanningsklachten zoals 
hoofdpijn, slapeloosheid en pijnlijke spieren (vooral in de nek en onder in de 
rug); soms ook hyperventilatie. 

• Psychische symptomen. Depressieve klachten en een verhoogde prikkelbaar

heid; het gevoel er steeds alleen voor te staan, er niet meer tegenop te kunnen, 
gevoelens van afstandelijkheid of cynisme ten opzichte van het werk of verlies 
van zelfvertrouwen in de eigen bekwaamheid voor dit werk. 

• Gedragsmatige symptomen. Een verhoogde staat van opwinding, vaak hyper
actief zonder zich daarbij op een taak te kunnen concentreren, minder flexibel 
zijn, minder goed hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden, min

der goed twee dingen tegelijk kunnen doen en meer zwart-witdenken. Bij het 



patroon horen ook: impulsiever handelen en vaak ook een toename in het 

gebruik van genotsmiddelen, zoals, alcohol, koffie, tabak of andere pep- of 

roesverwekkende middelen. Een van de gevolgen is natuurlijk: minder goed 

presteren dan voorheen. 

• Sociale symptomen. Terugtrekken uit contacten. Dit kan letterlijk zijn: de 

medewerker trekt zich terug op een geïsoleerde werkplek of figuurlijk door 

een afstandelijke houding aan te nemen. 

72 In hoofdstuk 2 staat een korte test waarmee een medewerker voor zichzelf kan 

uitmaken of er reden tot ongerustheid is. Die test is ook te gebruiken om na te 

gaan of een medewerker mogelijk uit balans dreigt te raken of al uit balans is. 

VOORWAARDEN VOOR EEN ADEQUATE REACTIE 

U weet nu waar u op moet letten, maar daarmee bent u er nog niet. Er zijn nog 

enkele andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan: 

• Frequent en open contact. De eerste voorwaarde voor het signaleren van teke

nen van stress, overspanning en burnout is dat u als leidinggevende een fre

quent en open contact hebt met alle medewerkers. Dat contact moet er van het 

begin af aan zijn, opdat u uw medewerkers goed leert kennen en weet wat hun 

gewone gedrag is. Het is heel belangrijk dat u het kunt opmerken als er in dat 

gedrag iets veranderd is. Stress uit zich namelijk onder andere in gedrags

verandering: medewerkers die normaal gesproken rustig en evenwichtig over

komen, gedragen zich ineens gespannen en gejaagd. Een aimabel mens is plots 

snel geïrriteerd en valt onverwacht uit. Iemand die gewoonlijk geconcentreerd 

en zonder fouten werkt, kan ineens zijn aandacht niet meer bij het werk hou

den en laat steekjes vallen. 

• Een positieve en oplossingsgerichte opstelling. De tweede voorwaarde is dat u 

zich in gesprekken met medewerkers positief en oplossingsgericht opstelt en 

niet beoordelend. Het is goed om u als leidinggevende te realiseren dat veel 

werknemers niet naar hun leidinggevende stappen om te zeggen dat het werk 

hun 'over de schoenen' loopt. Ze vrezen vaak dat hun leidinggevende dan con

cludeert dat zij het werk in hun huidige functie niet aankunnen. Dus missen 

ze de kans om er tijdig iets aan te doen en gaan ze te lang door. 

• Creëren van een vertrouwelijke en veilige sfeer voor een gesprek. Dit betekent dat 

u uw medewerkers regelmatig apart spreekt en dat u daarbij ook werkt aan een 

vertrouwelijke en veilige sfeer waarin het niet vreemd is dat u ook informeert 

naar hoe zij 'in hun vel zitten'. Stressverschijnselen, overspanning en burnout 



zijn immers vaak het gevolg van een ingewikkelde wisselwerking van factoren 
in de privé-sfeer en in het werk. U kunt zich als leidinggevende niet bemoeien 
met activiteiten in de privé-sfeer van uw medewerkers of met hun gezinssitu

atie. Maar u kunt wel werken aan het opbouwen van een relatie met uw mede

werkers waarin het voor hen veilig is om u te vertellen over problemen thuis of 
over privé-problemen. Dat kan voor beide partijen grote voordelen hebben, 

de medewerker die zich door privé-omstandigheden niet prettig voelt, kan 

zijn of haar verhaal kwijt en kan op enig begrip van de leidinggevende rekenen. 
De leidinggevende snapt waarom die medewerker even minder goed functio

neert. En als het nodig is, is er een opening om afspraken te maken om tijdelijk 
korter te werken of ander werk te doen. De leidinggevende kan een medewerker 
even 'uit de wind houden'. 

• Rust voor u zelf De vierde voorwaarde om tijdig signalen van stress te kunnen 
opvangen is dat u zelf de situatie goed onder controle hebt. Medewerkers die 

de indruk hebben dat u het veel te druk hebt, willen u niet ook nog eens met 

hun problemen belasten. Daarom is het ook van belang dat u aandacht hebt 
voor uw eigen stress. (Zie hoofdstuk 8.) 

• Kunnen overdragen. En ten slotte moet u bereid en in staat zijn te erkennen dat 

u voor sommige medewerkers misschien niet degene bent die zij graag in ver
trouwen nemen. Als u alleen formeel contact kunt krijgen met een medewer
ker, is het wellicht verstandig hem een collega als mentor te laten kiezen. 

BEPALEN VAN DE JUISTE ACTIE 

Indien u met een medewerker hebt vastgesteld dat hij stressverschijnselen ver
toont, dan is het van belang om samen na te gaan hoever het met hem is. Dat 
maakt veel uit voor wat er te doen staat. De volgende vragen kunnen daarbij 

helpen; ze geven in deze volgorde een latere fase in de ontwikkeling van een 

burnout weer. 

• Is er sprake van 'gewoon te druk'? Geeft uw medewerker misschien aan: 'Ik krijg 
het werk niet meer af' of 'Ik moet het werk afraffelen, daardoor lever ik geen 

kwaliteit en dat vind ik vervelend'? 
• Heeft uw medewerker al langer het gevoel het werk niet helemaal meer onder 

controle te hebben en voelt hij zich daarover gespannen? 
• Heeft hij moeite zich te concentreren, hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden? 
• Zijn er lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, slecht slapen, angst? 

• Lijkt het alsof de medewerker zijn interesse in het werk heeft verloren of toont 
hij zich afstandelijk of cynisch? 
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• Geeft de medewerker aan steeds zeer moe te zijn? 

• Heeft hij de laatste paar maanden al enkele keren verzuimd door dit soort 

klachten? 
• Is de medewerker al niet meer aan het werk en ziek thuis? 

Het is verder belangrijk dat u nagaat of u op uw afdeling slechts één medewerker 
heeft die stressverschijnselen vertoont of dat het er meerderen zijn. In het eerste 
geval is het kennelijk zo dat de belasting voor die ene medewerker te hoog was 

74 terwijl dat voor de collega's niet geldt. Dit duidt op een verminderde belastbaar
heid van degene met klachten. In het andere geval is het waarschijnlijk dat de 

belasting op de afdeling te hoog is of dat er andere structurele oorzaken zijn voor 
de klachten bij diverse medewerkers. 
Ten slotte moet u bij deze afweging bedenken dat bij stressklachten bijna altijd 
sprake is van een complex van oorzaken: in de privé-sfeer, in het werk en in per

soonskenmerken. Voor veel leidinggevenden is het erg verleidelijk om te verwij
zen naar de privé-omstandigheden of naar de persoonlijke leef- of werkstijl. Die 

neiging is er vooral als er slechts één medewerker klachten heeft. Dan hoeft de lei
dinggevende immers niet naar de eigen afdeling te kijken; naar het werk, de orga

nisatie, de manier van met elkaar omgaan of de eigen manier van leidinggeven. 
Maar ook als het om één medewerker gaat en als er sterke aanwijzingen zijn dat 
zijn of haar persoonlijkheid een rol speelt, moet de vraag gesteld worden: wat kan 
ik als leidinggevende eraan doen? 

7.2 Maatregelen nemen 
Welke maatregelen u moet nemen, hangt natuurlijk af van de ana

lyse die u van de situatie maakt. Daarvoor zijn hierboven al stappen beschreven. 

GEEN PROBLEMEN OF KLACHTEN OP DE AFDELING 

Als er geen problemen of klachten op uw afdeling zijn, dan wilt u dat graag zo 
houden. Daar kunt u aan werken door ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de 
voorwaarden van frequent, open contact en periodiek en vertrouwelijk overleg 
met alle medewerkers, zoals hiervoor beschreven is. Dat helpt om tijdig iets te 

kunnen doen als er iemand uit balans dreigt te raken. 
Ook kunt u met de medewerkers werken aan het behoud van een goede energie

balans bij de medewerkers door energiegevers te bevorderen en energievreters 
terug te dringen (zie tabel 6). 



Tabel 6. Energiegevers en energievreters 

(geïnspireerd op een tabel van GIMD op de website: www.burnin.nl) 

ENERGIEGEVERS 

Goede werkomstandigheden, een geschikte 

werkplek 

Overleg en inspraak over de wij ze waarop 

gewerkt wordt, ondersteuning en 

facilitering 

Zelfstandigheid 

Regelmogelijkheden 

Autonomie bij de uitvoering van het werk 

Iets af hebben 

Een klus geklaard hebben 

Iets tastbaars hebben gemaakt of bereikt 

Zich uitgedaagd voelen door de opgedragen 

taken 

Boeiend werk 

Gevoel het werk goed te doen 

Belangstellende leidinggevende 

Leuke, gezellige, inspirerende en 

belangstellende collega's 

Een schouderklopje krijgen van de 

leidinggevende 

Waardering krijgen van klanten 

Gevoel nuttig en zinvol werk te doen 

ENERGIEVRETERS 

Ingrijpende gebeurtenissen: 

Agressie van klanten 

Geweld bij een overval 

Bedrijfsongevallen 

Werkonzekerheid 

Gebrek aan toekomstperspectief 

Intimidatie 

Discriminaties 

Pesten door collega's, en/of leiding 

Slechte onderlinge verhoudingen 

Misverstanden 

Samenwerkingsproblemen 

Conflicten 

Een slechte relatie met de leidinggevende 

het gevoel hebben niet gezien en 

gewaardeerd te worden 

Te hoge en/of aanhoudende werkdruk 

Onduidelijke of tegenstrijdige opdrachten 

en verwachtingen 

Te moeilijk of te saai werk 

Wel verantwoordelijk maar niet bevoegd 

MEDEWERKER GEEFT AAN: 'T WORDT ME TE VEEL 

Als een medewerker aangeeft dat het hem te veel wordt, is het van belang samen 

na te gaan wat de oorzaken kunnen zijn. Bij een aantal mogelijke oorzaken wor

den mogelijke acties vermeld. 
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Tabel? Oorzaken en mogelijke acties 

OORZAAK MOGELIJKE ACTIE 

• Het is gewoon te veel werk • Werk verdelen over meerdere collega's 

• Samen prioriteiten aangeven 

• Er is te weinig ondersteuning In de afdeling en met collega's een analyse 

• Er zijn storingen of ander oponthoud ver- maken van de processen, de knelpunten 

oorzaakt door anderen of door de apparatuur daarin en daarvoor oplossingen zoeken 

(zie hoofdstuk 9). 

De betrokkene slaagt er niet in het werk • Cursus timemanagement 

goed te plannen. 

De betrokkene heeft te weinig vakinhoude- • Bijscholing 
lijke kennis en vaardigheden en/of te weinig • Training klantvriendelijk opereren 

sociale vaardigheden. • Toewijzen mentor 

De betrokkene is geneigd altijd ja te zeggen • Assertiviteitstraining 

op een verzoek om een taak uit te • Leren onderhandelen 

voeren/kan geen 'nee' zeggen. 

De betrokkene is perfectionistisch, onzeker, • Cognitieve gedragstraining (Rationeel-

angstig over het oordeel van anderen of heeft Emotieve Therapie, RET) 

een zeer hoog verantwoordelijkheidsgevoel 

voor het werk. 

Er zijn problemen in de privé-sfeer of met • Werk of werktijden aanpassen 

de gezondheid waardoor de betrokkene • Calamiteitenverlof toekennen 

(tijdelijk) minder belastbaar is . • Even uit de wind houden 

MEDEWERKER GEEFT AAN: IK HEB DE SITUATIE NIET MEER ONDER CONTROLE 

Als de medewerker aangeeft de situatie niet meer onder controle te hebben, dan 

is veel aandacht vereist. Naast de bovengenoemde analyse van de situatie kunt u 
als leidinggevende eerst proberen samen met de medewerker de taken, verant

woordelijkheden en bevoegdheden te ordenen en te plannen. U moet deze mede
werker dan vervolgens heel goed volgen en begeleiden. 
Vaak kan ook een cursus 'verhoging effectiviteit persoonlijk functioneren' helpen 

of een extern coachingstraject. 



MEDEWERKER GEEFT AAN: VERLIES VAN CONTROLE EN STRESSKLACHTEN EN 

HEEFT AF EN TOE VERZUIMD 

Naast de hierboven genoemde begeleiding, training en coaching is het bij aan

houdende klachten tijd om de bedrijfsarts in te schakelen. Dan kan er gelijktijdig 

gewerkt worden aan het weer onder controle krijgen van de werksituatie en het 

terugdringen van de klachten . 

Voor het terugdringen van de klachten kan men denken aan: 

• voorlichting over stress, overspanning en burnout 

• leren herkennen van en ingrijpen bij stresssignalen van het eigen lichaam 

• leren op tijd rust en ontspanning te nemen bij stress en vermoeidheid 

• ontspanningsoefeningen 

• meditatietechnieken 

• piekersessies 

• voorlichting over gezond leven 

• slaapproblemen aanpakken. 

MEDEWERKER VERZUIMT AL MEER DAN EEN WEEK EN HEEFT STRESSKLACHTEN 

Als de medewerker al verzuimt, is heel snel actie nodig. Beter laat dan nooit. 

U als leidinggevende moet in ieder geval contact houden met deze medewerker 

en u kunt de collega's stimuleren datzelfde te doen. Wellicht is de zieke wel in 

staat om af en toe langs te komen of mee te gaan met het afdelingsuitje. Vergeet 

niet hem daarvoor uit te nodigen. 

Als uw relatie met deze medewerker niet goed is en zeker als dat zelfs een van de 

oorzaken van het verzuim kan zijn, dan is het raadzaam om het contact door een 

collega van de afdeling P&O te laten onderhouden of door een andere collega in 

wie de zieke medewerker wel vertrouwen stelt. 

Het is verstandig dat u erop let dat de medewerker zeer spoedig na de ziekmel
ding door de bedrijfsarts wordt gezien. De bedrijfsarts is als het goed is op de 

hoogte van de richtlijn psychische klachten voor bedrijfsartsen van de Neder

landse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB, zie literatuur). 

Duurt de ziekte langer dan twee weken, dan is het nodig om een tweesporentraject 

uit te zetten. Het eerste spoor is: deskundige behandeling van de klachten door 

bedrijfsarts, huisarts en eventueel een tweedelijnsspecialist. Het tweede spoor is 
richting werkhervatting. U als leidinggevende moet erop letten dat beide sporen 

worden gevolgd. Over de te nemen stappen in dit traject is een Leidraad uitge

bracht door de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (zie literatuur). 
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Er gelden hierbij ook formele verplichtingen in het kader van de Wet Poort

wachter. De belangrijkste daarvan is dat de werkgever moet kunnen aantonen dat 
hij al het mogelijke heeft gedaan om de medewerker weer aan het (aangepaste) 

werk te krijgen, mocht het onverhoopt zover komen dat er een arbeidsonge
schiktheidsonderzoek nodig is. Bij dit deel kan uw personeelsafdeling u waar

schijnlijk ondersteunen. 

Zoals gezegd, het is in alle gevallen van belang het gesprek over de risico's op 
78 werkstress in het afdelingsoverleg open te houden. Als niemand klachten heeft, 

kan het toch zinnig zijn om af en toe in het werkoverleg ter sprake te brengen hoe 
het zit met de werklast en met andere psychisch belastende factoren zoals de eer

der genoemde energievreters. Zo kan tijdig gesignaleerd worden als de werkdruk 
te hoog oploopt of als er spanningen zijn. 
Als één collega verminderd belastbaar is of reeds verzuimt, is het goed - met zijn 

toestemming - over deze collega te spreken. Zo kunnen ook de collega's bijdragen 
aan het 'uit de wind houden' van de nog werkende medewerker en contact houden 

met de zieke collega. 

Als meer medewerkers lichte spanningsklachten hebben, kunt u overwegen een 
stressmanagementtraining te doen. Met name van cognitief-gedragsmatige trai
ningen mag een goed en langer durend effect worden verwacht. Cursisten leren in 
deze training om anders te denken over problemen en zij ontwikkelen probleem
oplossende vaardigheden. 
Maar steeds en bovenal is het zaak om parallel aan de andere maatregelen, te 
zoeken naar de mogelijke bronnen van spanning bij medewerkers in de organi
satie van het werk, het werk zelf of in de samenwerking. Zie hiervoor ook 

hoofdstuk 9. 

WAT KOSTEN MAATREGELEN EN WAT LEVEREN ZE OP? 

De beschreven maatregelen kosten in de eerste plaats tijd, van u als leidinggeven
de en van al uw medewerkers. U moet pro-actief tijd en aandacht besteden aan 

het zorgen voor uitdagingen en het wegnemen van stressrisico's in de organisatie 
van het werk en in de omgangsvormen. Met uw medewerkers moet u daaraan 

aandacht besteden in het werkoverleg en in individuele voortgangsgesprekken. 
Daarnaast kan het nuttig zijn de medewerkers van uw afdeling een preventieve 
training te geven, gericht op het denken en het gedrag (cognitief-gedragsmatige 
training). Reeds met een paar trainingen wordt een goed resultaat bereikt. De 

out-of-pocketkosten zijn beperkt, en van tevoren is bekend hoeveel uren u en uw 
medewerkers eraan kwijt zijn. Tegenover deze preventieve investeringen in tijd 



en geld staat een grote opbrengst aan gemotiveerde, productieve en betrokken 

medewerkers; grijs verzuim en verzuim worden voorkomen. 

De kosten van trainingen op het gebied van assertiviteit, timemanagement, ver

hoging effectiviteit van het functioneren of een vaktechnische bijscholing, kunt u 

van tevoren opvragen. Als de trainingen tijdig worden gevolgd, kunt u klachten 

voorkomen en de zorg en onvrede bij de medewerkers wegnemen. De baten zijn: 

beter functioneren van de betrokken medewerkers en meer plezier in het werk. 

Voor medewerkers die al klachten hebben, maakt u meer tijd vrij en maakt u 

mogelijk meer kosten. De bedrijfsarts moet meer tijd aan deze patiënt besteden. 

Daarnaast kan het nodig zijn een extern coachingstraject aan te bieden of een 

tweedelijns psycholoog in te schakelen (daarvoor bestaan gespecialiseerde bureaus 

zoals HSK en Schouten & Nelissen, zie literatuur). Voor deze diensten kunt u van 

tevoren een offerte aanvragen, zodat de kosten bekend zijn. De opbrengsten zijn 

in bijna alle gevallen: herstel van de medewerker die na enkele weken tot een paar 

maanden weer volledig aan het werk kan zijn. Het is waarschijnlijk dat het ver

zuim zonder deze investeringen langer zou hebben geduurd, met het risico van 

WAO-intrede. De kosten van verzuim kunt u eenvoudig berekenen als u weet 

voor welke bijdrage de verzuimende medewerker in uw begroting is opgenomen. 
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8 BALANS IN EIGEN WERK? 

U hebt oog voor de balans tussen uitdaging en stress voor uw medewerkers. Maar 

hoe zit het met uzelf! Hebt u plezier in uw werk? 

U hebt een complexe functie: u moet mensen van diverse pluimage aansturen en 

hun ontwikkeling stimuleren, een (productie)taakstelling realiseren, problemen 

oplossen, de buitenwereld in de gaten houden en daarop reageren, over strategie 

meedenken en u draagt verantwoordelijkheid. Uitdagingen zijn er genoeg voor u. 

Maar kan het ook te veel worden? U staat er grotendeels alleen voor. U hoort 

voortdurend de vragen en problemen van anderen aan, maar die van uzelf blij

ven onbesproken. 

Van u wordt voorbeeldgedrag verwacht. U zult niet snel klagen over werkdruk of 

stress. Maar u staat wel aan risico's bloot. U bent verantwoordelijk voor de pres

taties van uw hele groep, terwijl u daarop maar beperkt invloed hebt. U wilt het 
beste voor uw mensen, maar dat is soms niet in alle opzichten met de doelen van 

de organisatie te verenigen. Of meer beeldend gezegd: 'u zit tussen twee vuren', 
'u bent het beleg in een sandwich'. U zou wel eens willen weten hoe het met de 

balans in uw eigen werk zit. 

In dit hoofdstuk staat u zelf centraal. U vindt een algemene beschrijving van de 

functie van een leidinggevende en leest wat taken, taaklast en regelmogelijkheden 

zijn. In het tweede deel treft u een beschouwing over de balans aan en een prak

tische checklist voor uw eigen balansanalyse. 

8.1 Leidinggeven, taken en regelmogelijkheden 

DIVERSITEIT IN LEIDINGGEVENDEN 

Komt die groep leidinggevenden nu wel of niet als risicogroep naar voren uit het 

onderzoek naar werkdruk en stress? Een onderzoek onder 11.000 werknemers 

in Nederland (1998) bevat 582 leidinggevenden. Van die 582 leidinggevenden 

antwoordt 46,7 procent 'Nee' op de vraag of men 'genoeg tijd heeft om het werk af 

te krijgen'. Het gemiddelde aantal 'Nee' -antwoorders op deze vraag voor de hele 

groep van 11.000 is 27 ,4 procent. Op de schaal voor kwantitatieve taakeisen 

scoren de leidinggevenden 38,9 procent, terwijl het gemiddelde hier 29,5 procent is 
(bron: www.cbs.nl). 

Deze cijfers laten zien dat de werklast voor leidinggevenden waarschijnlijk vaak 

hoog is. Wel is het zo dat de regelmogelijkheden voor deze groep vaak wel beter 



zijn. Dat zou erop wijzen dat de balans uitslaat naar 'uitdagend werk'. Maar dit 

zijn groepsgemiddelden. Theoretisch is het bij wijze van spreken mogelijk dat de 

groep die aangeeft dat er hoge taakeisen zijn, deels een andere groep is dan de 

groep die zegt dat er ruime regelmogelijkheden zijn. Iedere leidinggevende zou 

moeten nagaan of de regelmogelijkheden in die functie opwegen tegen de 

taaklast in die functie. Als dat wel het geval is, dan is de functie van deze leiding

gevende uitdagend. Is dat niet het geval, dan is er sprake van een risico voor stress 

voor deze leidinggevende. 

Hoe kunt u nu weten wat voor uw eigen werksituatie geldt? 

Men kan eigenlijk moeilijk spreken van 'de functie' van leidinggevende. Er zijn 

leidinggevende functies op alle niveaus in een organisatie. Aan de top wordt de 

inhoud van de functie vooral bepaald door het bewaken van de realisatie van het 

doel van de organisatie: winst maken, continuïteit of het verlenen van een (maat

schappelijke) dienst. Op de verschillende niveaus van leidinggeven daaronder 

wordt de inhoud van de functie bepaald door daarvan afgeleide doelen. 

We hebben het hier over de man of vrouw die direct leidinggeeft aan de uitvoe

ring van het werk door een groep medewerkers. 

Hoewel op dit niveau het leidinggeven in de diverse organisaties al veel meer op 

elkaar lijkt, komen er binnen de groep leidinggevenden (in Nederland) nog grote 

verschillen voor. Die worden bijvoorbeeld veroorzaakt door het soort productie of 

dienstverlening. Leidinggeven aan een ploeg operators in de chemische industrie 

is anders dan het leiden van een groep beleidsmedewerkers bij een gemeentelijke 

dienst. De wijze waarop een organisatie zijn besturing heeft geregeld, maakt ook 

verschil uit. Het leidinggeven aan een groep in een organisatie die sterk van 

bovenaf wordt bestuurd, is anders dan het leidinggeven aan een zelfsturend team. 

De beschrijving van de functie hieronder is zo algemeen mogelijk. U moet het 
voor uzelf concreter maken. 

DE TAKEN EN PROBLEMEN 

De taken en problemen waaruit regeleisen voortvloeien in uw functie, kunnen in 

vijf hoofdcategorieën ondergebracht worden. 

1 Strategische taken 

U hebt een aantal taken die te maken hebben met het doel van de afdeling die u 

leidt, en met de ontwikkeling van het werk van uw afdeling. Welke van de vol

gende beschrijvingen is van toepassing op uw situatie? 

81 

"' l> 
;; 
z 
~ 



In sommige organisaties blijven deze taken beperkt tot het onderhandelen met 

een hogere leidinggevende over de taakstelling voor de afdeling en de condities 

die realisatie daarvan mogelijk moeten maken. In andere organisaties zit de lei 

dinggevende met collega-leidinggevenden in een managementteam en bepalen 

zij samen wat ieders bijdrage aan het algemene doel zal zijn en wat de condities 

(budgetten, capaciteit, investeringen, et cetera) daarvoor zijn. Soms wordt zelfs 

door de leidinggevenden van de afdelingen medebepaald wat de (nieuwe) doelen 

zijn en welke investeringen daarvoor nodig zijn. 

82 Sommige leidinggevenden hebben ook de (financiële) ruimte en de taak om voor 

hun afdeling te werken aan procesvernieuwing. Zij moeten steeds evalueren wat 

niet goed genoeg is gegaan in het recente verleden en daarvoor verbetermaat

regelen nemen. Tevens moeten deze leidinggevende vaak anticiperen op veran

deringen in de (interne) marktvraag en daarop pro-actief reageren met vernieu

wingen in de producten, diensten of marktbewerking en acquisitie. Behoorlijk 

uitdagend zijn deze taken en als het goed gaat kunt u er veel voldoening aan bele
ven en trots zijn op uw afdeling. 

De problemen die een leidinggevende hierbij vaak tegenkomt en moet oplossen, 

zijn organisatiespecifiek, maar een aantal problemen komt vaak voor. Misschien 

herkent u ze. 

Het eerste probleem is de benodigde informatie. U hebt onvoldoende informatie 

om goed te onderhandelen over uw taakstelling en over de condities om deze te 

realiseren. Of u wordt in het onderhandelingsproces overvallen door berekenin

gen van kosten en vooronderstellingen over orders en markten en capaciteit die 

u niet kunt toetsen op juistheid. Vaak is de druk om de taakstelling te accepteren 

groot, weigeren of tijd nemen voor eigen voorbereiding is niet meer mogelijk of 

is 'not clone'. Zodoende zit u het hele jaar met een niet-realistische taakstelling 

opgescheept. 

Het tweede betreft tegenstrijdige verwachtingen. Van u wordt verwacht dat u aan 

vernieuwing werkt, maar er is geen investeringsbudget of capaciteit beschikbaar. 

Het derde is beperkte invloed. Vaak draagt u de eindverantwoordelijkheid voor 

een proces dat u niet helemaal in de hand hebt. Bijvoorbeeld, een opdracht komt 

niet op tijd af door tegenvallers in het proces, het bedrijf krijgt een boete die 

doorberekend wordt in de afdelingskosten of de klant gaat naar een andere leve

rancier. U wordt dan aangesproken op slechte resultaten of op vermindering van 

het aantal opdrachten. U kunt zich daar vooraf flink ongerust over maken en 

achteraf ongelukkig over voelen. 



2 Sturen 

U dient de medewerkers zodanig aan te sturen dat het verwachte resultaat wordt 
bereikt. Deze taak betekent het in een of andere vorm plannen en verdelen van het 

werk en het bewaken en controleren van de resultaten om zo nodig bij te sturen. 
Misschien is er door een afdeling Werkvoorbereiding of Planning al veel voorwerk 
gedaan en blijft deze taak beperkt tot het 'bemensen' van de opdrachten of werk
plekken. Wellicht is de afdelingstaakstelling vertaald naar 'targets' voor uw afde

ling of voor uw medewerkers. Uw afdeling is zelfsturend, gericht op het bereiken 

van het afgesproken resultaat. Het werk is dan vaak uitdagend en als alles goed 

gaat, ondervindt u veel plezier en vriendschap in het werk. 

Maar ook bij het sturen komt een bepaald type problemen regelmatig voor. 
U moet sturen op diverse doelen die onverenigbaar zijn, zoals productie maken, 
en de medewerkers niet beperken in het opnemen van hun vakantie- of vrije 
dagen, ook niet in tijden van grote drukte. Mogelijk worden de planning en 
werkvoorbereiding in andere afdelingen gedaan. Daar wordt wellicht onvoldoen

de rekening gehouden met het feit dat uw nieuwe machines nog storingsgevoelig 

zijn of dat er veel nieuwe medewerkers in uw afdeling zijn, die nog niet zo pro
ductief zijn. Er zijn veel zieken en het inzetten van uitzendkrachten lost niets op, 

want de resterende medewerkers hebben geen tijd om hen in te werken. Bij veel 
van dergelijke problemen liggen er conflicten op de loer. 

3 Storingen regelen 

Daar waar in de uitvoering van het werk storingen voorkomen, moet u oplossin
gen vinden. U hebt spoedorders of -opdrachten, technische storingen, zieken die 
vervangen moeten worden, uitblijvende informatie of materiaal van andere afde
lingen, et cetera. Een deel van deze problemen kunt u zelf oplossen, voor een 

ander deel moet u met andere afdelingen contact opnemen. Misschien hebt u het 

regelen van dergelijke problemen aan medewerkers gedelegeerd. Het goed en 
snel oplossen van dergelijke storingen kan heel uitdagend zijn en veel bevredi
ging geven, het kan ook zeer belastend zijn. 
Het probleem bij deze taak is meestal dat u deze werkzaamheden niet kunt plan
nen. Als er veel regeltaken zijn, kan het gebeuren dat uw agenda wordt beheerst 
door 'de waan van de dag'. Uw werk krijgt een hectisch karakter, u loopt van hot 
naar her en blust het ene brandje na het andere. U moet aan alles tegelijk denken, 

en loopt het risico helemaal niet meer te kunnen denken. Het leidinggeven verliest 
daardoor aan effectiviteit en u verliest het plezier in uw werk. 
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4 Personeelsmanagement 

Het personeelsbeleid in uw organisatie is waarschijnlijk 'in de lijn' gebracht. Voor 

u betekent dit dat u onder andere als taken hebt: 

• Het zorgen voor voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers. 
• Het bevorderen van de ontwikkeling van hun vaktechnische, sociale en orga

nisatorische kwalificaties en hun loopbaan. 

• Het begeleiden van medewerkers met persoonlijke of functioneringsproblemen 
84 en van zieke of reïntegrerende medewerkers. 

• Het zorgdragen voor een goede teamspirit. 

• Het zorgdragen voor verzuimpreventie en -begeleiding. 
• Het goed - voor de organisatie en voor de betrokken medewerker - afwikkelen 

van 'exitprocedures' of'outplacement'. 

Een stafafdeling P&O kan u daarbij technische ondersteuning verlenen. 
Het gaat hier om mensen en als u ervoor kunt zorgen dat die op de goede plek 

komen en zich kunnen ontwikkelen, dan zal dat ook voor u tot vreugde leiden. 
Maar ook bij de uitvoering van deze taak komt een bepaald soort problemen 
vaak voor. Misschien herkent u ze: 

Voor het werk kunt u niet voldoende of voldoende gekwalificeerde arbeidskrach
ten op de arbeidsmarkt vinden. Lang openstaande vacatures kunnen ertoe leiden 
dat u uw taakstelling niet haalt. Het begeleiden van medewerkers met functione
ringsproblemen, of medewerkers die veel verzuimen, vergt een vertrouwelijke 

omgang. Soms is die niet optimaal, juist omdat u eerder deze medewerkers hebt 
aangesproken op het niet goed functioneren of veel verzuimen. 
Er kan sprake zijn van onverenigbare doelen: u wilt een optimale bijdrage van de 

medewerker aan de taakstelling van de afdeling maar u wilt ook begrip hebben 
voor en rekening houden met de (persoonlijke) problemen van uw medewerkers. 
Als u er met dergelijke problemen niet goed uitkomt, dan kan dat aan u 'vreten'. 

5 Administratie 

Bij alle eerder genoemde taken horen ondersteunende administratieve taken. De 

laatste jaren is op dat vlak veel veranderd door de invoering van grote geautoma
tiseerde informatie- en besturingssystemen. U vindt dit mogelijk prettig omdat u 
hiermee gemakkelijk de boel 'op een rijtje' kunt houden. 

Maar misschien ervaart u het niet als een verlichting van de administratieve taak. 
Mogelijk hebt u er problemen mee doordat u niet tijdig de juiste informatie krijgt, 
of de informatie is niet volledig of is onjuist. Misschien moet u maandelijks veel 



informatie geven voor het voeden van een managementinformatiesysteem, waar u 

zelf niets aan hebt. Of u hebt juist problemen met een overload aan informatie die 
niet relevant is. Vaak hebt u storingen in de informatiesystemen die voor de admi
nistratie moeten worden gebruikt. Dit kan bij u tot grote irritatie leiden. 

DE REGELMOGELIJKHEDEN 

U hebt regelmogelijkheden nodig om de problemen bij het uitoefenen van uw 
functie op te lossen. Zoals ik al elders in dit boek heb uitgelegd, is het hebben en 

gebruiken van regelmogelijkheden van groot belang om te zorgen voor een 
balans tussen uitdaging en stress. Voor een effectieve analyse is het maken van 
een onderscheid tussen 'interne' en 'externe' regelmogelijkheden verstandig. 

Interne regelmogelijkheden 
U bent waarschijnlijk vrij zelfstandig of'autonoom' in de wijze waarop u uw taken 

uitvoert. U kunt zelf de uitvoeringsmethode van de bovengenoemde taken bepalen. 

Misschien vormen interne regels beperkingen voor die autonomie. Beperkingen 
bij het oplossen van problemen bij het sturen en personeelsmanagement kunnen 

bijvoorbeeld voortkomen uit regels over het inroosteren van personeel of de 
bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaarden. Kwaliteitssystemen, planning en werk
voorbereiding, (geautomatiseerde) administratieve en informatiesystemen kunnen 
beperkingen vormen voor de wijze waarop u uw problemen bij uw regelende 

taak oplost. Een beperking kan ook liggen in de cultuur van de organisatie, die 
bijvoorbeeld maakt dat er vooroordelen zijn over de wijze waarop u uw taken 
uitvoert. In uw organisatie is het misschien 'not clone' om voor een spoedorder de 

administratieve procedures te omzeilen. 
De autonomie in de volgorde en het tempo waarin u uw taken uitvoert, is moge
lijk beperkt. Dat zou met name kunnen gelden voor de taken 'storingen regelen' 
en onderdelen van het 'personeelsmanagement'. Hierbij gaat het immers juist om 
het oplossen van problemen die zich onaangekondigd voordoen. Een storing moet 

zo spoedig mogelijk worden opgelost, een zieke werknemer aan de productielijn, 
voor de klas of aan de publieksbalie moet onmiddellijk vervangen worden. 

Een belangrijke interne regelmogelijkheid voor u is het delegeren van taken aan uw 

eigen medewerkers. Onderdelen van alle vier de bovengenoemde taken komen 
daarvoor in aanmerking. Zo kunnen uw medewerkers in een project werken aan 
vernieuwing van het product- of dienstenaanbod en aan vernieuwing van de 
marktbewerking. Door het afspreken van team- of individuele taakstellingen, dan 
wel resultaat- en kwaliteitsafspraken kunt u de sturing gedeeltelijk aan de mensen 
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zelf overlaten: 'zelfsturing'. Ervaren of gespecialiseerde medewerkers kunnen sto

ringen oplossen. U kunt ook medewerkers aanwijzen om het contact met bepaalde 
andere productie-, staf-, of ondersteunende afdelingen te onderhouden, de zoge

naamde 'ambassadeurs'. Voor het vaktechnisch en in hun persoonlijke ontwikke

ling begeleiden van medewerkers kunt u ervaren senioren als mentor aanwijzen. 
Beperkingen voor het delegeren kunnen voortkomen uit de interne regels die dat 
verbieden of uit de cultuur die bijvoorbeeld voorschrijft dat afspraken tussen 
afdelingen alleen op het niveau van de leidinggevenden kunnen worden 

86 gemaakt. De werknemers kunnen moeite hebben om zichzelf te sturen, omdat ze 
dat nooit geleerd hebben en u kunt er moeite mee hebben om bepaalde taken los 

te laten. Mogelijk geeft u dat het gevoel dat u daarmee de greep op het proces in 
uw afdeling verliest. 

Externe regelmogelijkheden 

Uw externe regelmogelijkheden zijn de mogelijkheden om problemen op te lossen 
door afspraken te maken naar 'boven, opzij en naar buiten'. 

De regelmogelijkheid naar boven, naar het hogere management, heeft vooral 
betrekking op de strategische taken. Is het voor u mogelijk om te onderhandelen 
over de taakstelling en de condities die het mogelijk moeten maken om die taak
stelling te realiseren? Of u gebruik maakt van deze regelmogelijkheid, zal sterk 
afhankelijk zijn van de cultuur in uw organisatie. Misschien bent u in uw organi

satie een held als u een ambitieuze taakstelling accepteert en gaat u af als u (tus
sentijds) onderhandelt om een aanpassing daarvan te bewerkstelligen? 
Of wordt er juist vooraf goed onderhandeld over uw taakstelling en is er begrip 
voor het feit dat de zaken anders kunnen lopen dan u had verwacht? 
Regelmogelijkheden 'opzij' zijn vooral van nut voor uw taak 'storingen regelen'. 

Zij maken het u mogelijk afstemmingsproblemen met afdelingen die toeleveren 
of afnemen, vooraf en in geval van nood ad hoc op te lossen. Met collega-afde

lingen kunt u afspraken maken om materiaal of mensen uit te wisselen als er 
kapotte apparatuur is of als er veel zieken zijn. Goede afspraken met ondersteu
nende afdelingen bieden u de mogelijkheid om snel technische ondersteuning in 

te roepen of adequate adviezen te vragen voor personeelsproblemen. 

Regelmogelijkheden 'naar buiten' toe zijn belangrijk, als u te maken hebt met 

externe toeleveranciers, ondersteunende diensten, afnemers of klanten buiten de 
organisatie. Die regelmogelijkheden hebt u, als u zelf contact op kan én mag 

nemen met die externen. Zo kan het bijvoorbeeld heel nuttig zijn om naar een 
toeleverancier te bellen en te overleggen over levertijden en kwaliteit van het 



aangeleverde materiaal, de aangeleverde informatie of de ondersteuning als daar 

vaak problemen mee zijn. Als u ziet aankomen dat een order of opdracht door 

een tegenvaller niet op tijd afkomt, kan het veel spanning wegnemen als u de 

mogelijkheid hebt om die afnemer of klant te bellen om nieuwe afspraken te maken. 

Vaak bestaan er voor het regelen naar buiten toe, grote culturele belemmeringen. 

U laadt dan misschien de verdenking op u een onbetrouwbare leverancier te zijn. 

Maar of die gedachte bij de klant opkomt, hangt meestal af van de algemene relatie 

die u met deze klant hebt opgebouwd. 

8.2 Balans houden 
Als er geen balans is tussen de dingen die u moet doen en regelen 

enerzijds en de regelmogelijkheden anderzijds, dan kunt u werkdruk voelen. 

Het gevolg is dat u het werk niet naar behoren kan doen of niet afkrijgt. Dit is een 

stressrisico omdat u dit zeer vervelend vindt of het zelfs als een persoonlijk falen 

ervaart, ook als u er niet echt op wordt 'afgerekend'. 

EEN CHECKLIST VOOR HET BEPALEN VAN DE EIGEN BALANS 

Tabel 8 kunt u gebruiken om een eerste idee te krijgen van de balans in uw eigen 

functie. 

De eerste kolom bevat een lijst van veelvoorkomende problemen bij het uitvoe

ren van de taken. De lijst is beperkt gehouden tot de meest algemene taken en 

problemen. In het voorbeeld in paragraaf 3 kunt u nog meer soorten problemen 

vinden. Die kunt u invullen in de laatste rij die leeggelaten is. 

In het tweede smalle kolommetje kunt u aanvinken of in uw functie het in de eerste 

kolom genoemde probleem voorkomt. In de derde kolom noteert u per probleem 

dat bij u voorkomt, het antwoord op de vraag of uzelf autonoom in staat bent om dit 

probleem op te lossen. Autonoom wil zeggen: binnen uw eigen afdeling, bijvoorbeeld 

door tijd te nemen, door een andere manier van werken te kiezen, eerst iets anders te 

doen, taken te delegeren aan medewerkers, et cetera. U noteert dus achter elke vink 

uit de tweede kolom 'Ja' of'Nee': ik kan het wel of niet autonoom oplossen. 

U gaat alleen verder met de problemen die u niet autonoom kunt oplossen. 

U noteert in de vierde kolom of u dat probleem kunt oplossen met de hulp van of in 

overleg met personen uit andere afdelingen, collega-afdelingshoofden, stafdien

sten. Achter de 'Nee's' uit de derde kolom komt zo weer een 'Ja' of een 'Nee' te staan. 

Met de problemen die u overhoudt, dus waar nog steeds 'Nee' bij staat, gaat u ver

der naar de vijfde kolom. Daar schrijft u op of u dit probleem dan misschien kan 

oplossen in overleg met uw eigen baas of in het managementteam of door overleg 
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met externen. Daar waar er in de vierde kolom nog 'Nee's' stonden, verschijnen 

er in de vijfde kolom ook 'Ja's' en/of 'Nee's'. De problemen die in de vijfde kolom 

nog een 'Nee' krijgen, zijn de overgebleven problemen. Zij krijgen in de laatste 

kolom een vink. 

Het formulier laat zich nu als volgt lezen. Indien u in het geheel geen vinken gezet 

hebt in de tweede kolom - u hebt dus geen problemen om op te lossen - dan hebt 

u waarschijnlijk een weinig uitdagende functie; maar er is ook geen risico op 

88 stress. Hebt u diverse problemen aangevinkt, maar kunt u die via een van de 

regelmogelijkheden oplossen, dan hebt u een uitdagende functie. U staat echter 

bloot aan werkdruk met stressrisico's, als er in de laatste kolom een of meer vin

ken staan. Dat lijkt streng, maar de bedoeling is dat u de eerste beoordelingen 

ook streng doet. Als u ergens een 'Nee' invult, dan is het ook echt niet mogelijk 

dat probleem tijdig en adequaat op te lossen. U blijft er 'mee zitten' en dat gaat u 

niet in de koude kleren zitten. 
Met het invullen van deze checklist hebt u ook al aanwijzingen over het vinden 

van oplossingen. Daar waar de regelmogelijkheden ontbreken, zou u kunnen 

onderzoeken hoe daarin voorzien kan worden. Het is te hopen dat u hiervoor 

even tijd vindt. Maar u moet bedenken: dit kost me even tijd, maar dan kan ik 

voorkomen dat ik er later veel meer tijd aan kwijt ben. 

Tabel 8. Onderzoek van eigen stressrisico's 

PROBLEEM 

Taakstelling: 

• Niet duidelijk 

• Niet haalbaar 

• Intern tegen

strijdig 

Proces: 

Agenda wordt 

beheerst door de 

'waan van de dag'. 

~ ~ 
5 z 
~ ;><; 
tT1 :i:: :z; tT1 - '"" > > 
-- c 
z '"" tT1 0 
tT1 z 

0 
0 
)::: 

- > > .,, 
-- 0 z tT1 
tT1 t"' 
tT1 -z 

C'l 
tT1 z 
0 
"C 
t"' 
0 
U> 
U> 
tT1 
:z; 

- 0 > .,, z tT1 
tT1 >< 
tT1 '"" tT1 

~ z 
tT1 z 
0 
"C 
t"' 
0 
U> 
U> 
tT1 
:z; 



Materiaal: 

• Komt te laat 

• Is niet in orde 

Klanten/cliënten die 

verzorgd/bediend 

moeten worden, zijn 

niet goed voorbereid. 

Informatie die be- of ver-

werkt moet worden is: 

·Te laat 

•Onjuist 

• Incompleet 
•Te veel 

Hulpmiddelen: 

•Ontbreken 

•Zijn stuk 

Apparatuur/machines/ 
software: 

•Ontbreken 

•Zijn stuk 

Onvoldoende feedback 

van eigen leidinggevende. 

Communicatieproblemen 

met andere afdelingen. 

Menings- of belangen 
verschillen met andere 

afdelingen. 

Klachten van afnemers: 

• Klanten 

• Clienten 

• Burgers 

Ander probleem, nl.: 

Ander probleem, nl.: 

overgebleven probleem/problemen = stressrisico 

Totaal 
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MAATREGELEN 

Het vinden van maatregelen om werkdruk met stressrisico's weg te nemen 1s 
maatwerk. Enkele typen maatregelen worden in de tabel hieronder beschreven. 

Tabel 9. Mogelijke maatregelen om het leidinggeven uitdagend te houden 

TYPE MAATREGEL INDICATIE RANDVOORWAARDEN 

Zelfsturende teams of zelf- Als u te veel met operationeel Trainen van medewerkers in 

sturing door de medewerkers werk bezig bent. zelfsturing op resultaat. 

introduceren. Voor uw afdeling is dit ook U moet kunnen 'loslaten' en 

een vooruitgang. uw medewerkers vertrouwen. 

Delegatie van stuurtaken aan Als u het gevoel hebt dat u er Kennis en informatie delen. 

medewerkers. alleen aan trekt. Vertrouwen en loslaten. 
Voor uw afdeling geeft dit 

meer regelmogelijkheden. 

Delegatie van planningstaken Als u te veel aan het regelen Medewerkers trainen in 

aan medewerkers. en afstemmen bent. planningstaken. Goede 

Voor uw afdeling geeft dit afspraken maken met de 

meer regelmogelijkheden. planningsafdelingen. 

Delegatie van taken verband- Als u te veel met logistieke Goede afspraken met de 

houdend met aanleveren van taken bezig bent. toeleverende en afuemende 

materiaal, afleveren van pro- Voor uw afdeling heeft het afdelingen. 

ducten en het onderhouden grote voordelen als er contact 

van contacten met de onder- is met toeleveranciers en 

steunende afdelingen. afnemers. Dit geeft begrip en 
' grip' op de situatie. 

Meer en meer effectief overleg Als de taakstelling voor uw Collegiale besturing in de 

met collega- leidinggevenden afdeling moeilijk haalbaar organisatie. 

en met de directie over blijkt. 

strategie, en op dat niveau Als u ervaart dat de condities 

gezamenlijk bepalen van om uw resultaten te halen 

ieders taakstelling en de niet goed vervuld zijn. 

condities om die te realiseren. 



DE SITUATIE 

8. 3 Een praktijkvoorbeeld: leidinggevende van 
een wijkteam 

De leidinggevende van een wijkteam heeft een uitdagende baan omdat hij ervoor 

moet zorgen dat zijn wijk schoon, heel en groen is. De burgers moeten er tevre

den over zijn. 

Zijn wijkteam heeft een driedelige taak. De eerste is straten vegen. De tweede is 

klein onderhoud plegen aan het plaveisel van de trottoirs. De derde taak is klein 

onderhoud plegen aan perken langs de wegen, sloten en kleine plantsoenen. Het 

team bestaat uit drie groepen medewerkers: vegers, stratenmakers en tuinlieden. 

Gezamenlijk werken zij naar dit doel toe. 

Maar deze leidinggevende kampt met diverse problemen die zijn plezier in het 

werk bedreigen. Zijn opdracht is onduidelijk, er zijn namelijk geen duidelijke 

normen voor een schone, veilige en groene wijk. Het moet zo schoon zijn als met 

zijn huidige bezetting mogelijk is. Daarom jaagt hij zijn medewerkers op, ze moe

ten uren draaien. Hij rent en regelt omdat er vaak materialen en gereedschappen 

missen en materieel kapot is. Hij moet zich regelmatig neerleggen bij het niet 

kunnen uitsturen van een ploeg omdat die niet voltallig is. Hij heeft vaak het 

gevoel nooit klaar te zijn en hij kan niet vaststellen dat het werk goed gedaan is. 

Tot overmaat van ramp zijn er veel klachten van wijkbewoners. 

DE ACTIES 

• De leidinggevende overlegt met zijn baas en doet het volgende voorstel: 'Geef 

me de ruimte om gesprekken te organiseren tussen mijn medewerkers en ver

tegenwoordigers van de wijkbewoners. De bewoners kunnen hun wensen ken

baar maken en de medewerkers kunnen aangeven wat de mogelijkheden zijn. 

Zo kunnen we wellicht proberen tot concrete resultaatafspraken te komen. We 

creëren wederzijds begrip, draagvlak en betrokkenheid bij de medewerkers. 

Dan hoef ik niet meer op uren te sturen, maar weten de medewerkers zelf 

wanneer wat en hoeveel er moet gebeuren.' 

• De leidinggevende overlegt met zijn collega's uit de andere wijken. Hij stelt 

hun voor contact te houden, opdat ze zo nodig 's ochtends medewerkers kun

nen uitlenen als er bij een van hen te weinig medewerkers van een bepaalde 

discipline zijn om een ploeg te laten uitrukken. 

• Hij bespreekt met zijn team de mogelijkheid dat zij zelf meer contact met de 

wijkbewoners kunnen houden en direct op klachten uit de wijk kunnen reageren. 

91 

"' l> 
;;: 
z 
~ 



92 

Hij stelt hun voor dat ze per groepje van vier een eigen afsluitbare gereed

schapskeet krijgen die ze zelf netjes en compleet houden. 

• Hij stelt de teamleden voor dat ze betrokken worden bij het plannen, bestellen 

en afhalen van materialen voor werkzaamheden die ze zelf gaan uitvoeren. 

Nu er een tijdje op deze manier wordt gewerkt, lijkt het plezier in het werk weer 

helemaal terug te komen. Niet alleen de leidinggevende, maar ook de medewer

kers en de wijkbewoners hebben er plezier van. 



9 EEN GOEDE AANPAK? 

In uw afdeling wordt met plezier gewerkt. Maar u en uw medewerkers zijn van 

mening dat er verbeteringen mogelijk zijn, vooral om het leuk te houden. Hoe komt 

u erachter op welke aspecten verbeteringen mogelijk zijn? Moet u iets doen aan de 

medewerkers en hun vaardigheden of aan de wijze waarop het werk is georgani

seerd? U wilt dat laatste graag onderzoeken en vraagt zich af hoe u dat - samen met 
uw medewerkers - kunt doen. 

U treft in dit hoofdstuk de beschrijving aan van een 'onderzoek' dat u in vijf stappen 

kunt doen. 

9.1 Mogelijke verbeteringen zoeken met uw 
afdeling 

U bereidt het onderzoek goed voor door na te denken over het volgende: 

• Hoe maak ik mijn medewerkers enthousiast? Voorlichting over het hoe en waar

om van het onderzoek is onmisbaar. Het kan een goed idee zijn er een werk

overleg aan te wijden. Dat schept ook draagvlak en bereidheid tot medewerking. 

• Wat kan ik straks met de uitkomsten van mijn onderzoek? Het doen van 

onderzoek schept verwachtingen en niet alleen bij u. Het is raadzaam om van 

tevoren een idee te hebben wat u kunt doen als het onderzoek klaar is. Hebt u 

middelen voor aanpassingen of voor extra personeel, als dat nodig mocht zijn? 

Temper hoog gespannen verwachtingen, zeker als ze niet haalbaar zijn. 

• Wie voert het onderzoek uit? Doet u het zelf, vraagt u het een van de mede

werkers of wellicht iemand van buiten uw afdeling (of van buiten de organisa
tie)? Redenen om het niet zelf te doen, kunnen bijvoorbeeld zijn: u wilt uw 

handen vrij houden, u wilt de 'onafhankelijkheid' van het onderzoek bevorde
ren, u hebt het zelf te druk, et cetera. Afhankelijk van uw situatie kunt u over

wegen om een afzonderlijke projectgroep in het leven te roepen. In de 

beschrijving gaan we ervan uit dat u het zelf doet en dat het onderzoek betrek

king heeft op de medewerkers van uw afdeling of team. Doet u het niet zelf, 

zorg er dan voor dat iemand verantwoordelijk is voor het bereiken van resul

taten. Zonder een echte 'trekker' kan het verzanden. 

In tabel 10 worden de stappen genoemd waaruit uw aanpak bestaat. Daarbij 

wordt per stap aangegeven wat het doel is, de werkwijze, wie erbij betrokken zijn, 



de duur, mogelijke middelen, het resultaat dat u krijgt en de doorlooptijd. Het 

geheel kost u tien weken als u het tot in de puntjes wilt doen en als uw afdeling 

omvangrijk is (twintig mensen of meer) . De doorlooptijd hangt ook af van de 

complexiteit van het werkproces en de functies. Vaak kunt u met een strakke 

planning tijdwinst boeken. Bedenk dat de implementatie van maatregelen nog 

niet bij de doorlooptijd is inbegrepen en de evaluatie evenmin. In de tekst kunt u 

iets meer lezen per stap. 

94 STAP 1 BRENG DE VERBETERPUNTEN IN KAART 

U gaat op zoek naar knelpunten die verbetering behoeven. Dat doet u in drie 

deelstappen: 

1 a Breng het primaire proces in kaart 

Het is de bedoeling dat u met uw medewerkers eerst het werkproces van de afde

ling beschrijft. Probeer dat op te delen in herkenbare 'brokken': deelprocessen. 

Vervolgens probeert u voor elk deelproces de belangrijkste taken te benoemen 

die daarbinnen worden uitgevoerd. U hebt dan een overzicht van het totale werk

proces en een takenlijst. Het zal u zijn opgevallen dat we hierbij niet vertrekken 

vanuit functies van medewerkers. Dat voorkomt het toespitsen van de discussie 

op individuen. Bovendien kunnen verschillende medewerkers dezelfde type 

taken hebben. 

1 b Inventariseer samen de kwantitatieve en kwalitatieve normen 

Normen zijn de taakeisen waaraan medewerkers in de werksituatie moeten vol

doen. Deze normen kunnen kwalitatief en kwantitatief zijn. Kwantitatieve nor

men binnen het proces worden bepaald door de tijd die men mag besteden aan 

een taak (hoeveel moet ik doen en hoe snel?). Kwantitatieve normen hebben 

betrekking op de doorlooptijd, de levertijd, de normtijd per product en/of de 

aantallen per tijdseenheid. Kwalitatieve normen bepalen de kwaliteit van het 

resultaat van de taak (hoe goed moet ik mijn werk doen?). Vaak zijn er geen dui

delijke door de organisatie voorgeschreven normen, maar onuitgesproken richt

lijnen: men 'weet' wat er van elkaar verwacht wordt. Het is voldoende om deze 

richtlijnen onder woorden te brengen. Soms kan dat in cijfers; soms ook niet. Het 

helpt als u daarbij bedenkt wat het resultaat (of doel) van een uitgevoerde taak 

dient te zijn. Het is dus de bedoeling dat u per taak de norm verwoordt. (Zie over 

normen ook hoofdstuk 3.) 



1 c Stel samen vast bij welke taken de kwantitatieve en kwalitatieve normen niet of 

alleen met grote moeite kunnen worden gerealiseerd 

In deze belangrijke stap worden de feitelijke verbeterpunten geïnventariseerd en 
beoordeeld. Tabel 11 helpt u om het overzichtelijk te houden. U ziet daarin het 
voorbeeld van een verpleegafdeling (3 West). Binnen het werkproces 'verpleeg

proces' bestaan verschillende deelprocessen waarvan er twee in de tabel staan: 
'hulp verlenen en ondersteuning bieden bij de persoonlijke verzorging' en bij de 
'toiletgang'. Elk deelproces bestaat weer uit taken, waarvan hier alleen de num

mers zijn weergegeven ( 1-7 en 1-2). Achter elke taaknummer staat de norm van 
die taak. Rechtsboven in de tabel staan twee vragen: 'Realiseert u de norm?' en 

'Hoe ernstig is het als de norm niet wordt gehaald?' Per taak wordt gevraagd om 
een antwoord, hetgeen leidt tot een handig overzicht van taken met verbeter

punten. Wat u beoordeelt als een verbeterpunt, is iets wat u wellicht het beste in 
een gezamenlijke discussie kunt vaststellen. Ten eerste dient het niet halen van 
een norm minimaal als 'ernstig' te worden beoordeeld (liefst onderbouwd met 

argumenten). Ten tweede is van belang af te spreken wat de ondergrens is om u 

zorgen te maken bij het niet realiseren van de norm. Is dat wanneer één persoon 
de norm niet haalt of is dat wanneer de helft van de medewerkers de norm niet 
haalt? Of verschilt dat van taak tot taak, omdat niet alle taken in een proces even 

belangrijk zijn? 
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Tabel 10. Onderzoek 

STAP DOEL 

0 Voorlichting over het project 

aan betrokkenen en belang-

hebbenden en een indruk krij-

gen van de werkdrukproble-

matiek. 

la Inventarisatie van de werk-

zaamheden van de medewer-

kers, zodat een goed beeld ont-

staat van het primaire proces. 

lb Inventarisatie van kwantitatie-

veen kwalitatieve normen die 

in het werk worden gehanteerd 

Verkrijgen van draagvlak bij 

overige medewerkers van de 

afdeling. 

lc Inventarisatie van de proble-

men die bij het realiseren van 

de kwalitatieve en kwantitatie-

ve normen ontstaan en 

inschatting van de omvang en 

ernst van de gevolgen. 

2 Opsporen van mogelijke oor-

zaken van problemen voor 

enkele belangrijke knelpunten. 

3 Inventarisatie van oplossings-

richtingen voor de besproken 

knelpunten. 

4 Implementatie van voorgestelde 

oplossingen. 

5 Evaluatie van maatregelen en 

zo nodig bijstellen daarvan. 

WERKWIJZE BETROKKENEN 

Startbijeenkomst Medewerkers en leiding-

gevende van de 

betreffende afdeling 

Bestudering van rele- Leidinggevende en enkele 

vante documenten medewerkers 

Overlegbijeenkomst Leidinggevende en enkele 

medewerkers 

Afdelingsoverleg/werk- Alle medewerkers 

overleg 

1 e werkbijeenkomst Leidinggevende en zo veel 

mogelijk medewerkers uit 

de afdeling 

(max. 15 deelnemers) 

2e werkbijeenkomst Dezelfde mensen uit de 

1 e werkbijeenkomst 

3e werkbijeenkomst Dezelfde mensen uit de 

1 e werkbijeenkomst 

Afhankelijk van de gevonden knelpunten 

(maak een planning o.b.v. 3) 

Afhankelijk van de gevonden knelpunten 



DUUR MOGELIJKE MIDDELEN 

± 2 uur • Transparanten met uit-

leg over werkdruk en de 

werkwijze van de aanpak 

·Hand-out 

V2 dag (inclusief • Functiebeschrijvingen 

uitwerken) • Organogram 

• Beleidsinformatie 

• Beschrijving werkpro-

cessen 

1/2 dag (inclusief Takenlijst uit stap 1 a 

uitwerken) 

1 uur De taken- en normenlijst 

3,5 uur voor de bij- • Taken en normenlijst 

eenkomst (2 dagen • Agenda werkbijeenkomst 

voor voorbereiding • Instructie voor mede-

en verslaglegging, en werkers bij het invullen 

verwerken van de van de taken en normen-

ingevulde lijsten. lijst 

3,5 uur voor de werk- •Agenda 

bijeenkomst. 1 dag • Visgraatdiagram 

voor de voorbereiding 

en de verslaglegging. 

3,5 uur voor de ·Agenda 

werkbijeenkomst. • Overzicht van de 

2 dagen voor de besproken oorzaken 

voorbereiding en de per knelpunt 

verslaglegging. 

RESULTAAT 

• Informatie over het project 

• Inzicht in verwachtingen en wrgen 

• Groter draagvlak bij betrokkenen 

• Een eerste indruk van de werk-

drukfactoren 

• Globale beschrijving van de 

inhoud en de organisatie van 

het werk 

• Overzicht van deelprocessen 

met de belangrijkste werkzaam-

heden per deelproces 

Taken- en normenlijst 

Acceptatie en draagvlak bij 

betrokkenen 

• Overzicht van de normrealisatie 

• Eerste prioritering van knel-

punten 

Overzicht van de belangrijkste 

oorzaken van werkdruk voor 

twee à drie knelpunten. 

• Oplossingsrichtingen om de 

belangrijkste knelpunten op te 

lossen 

• Eindrapport 

DOORLOOPTIJD 1 

1 week 

3 weken 

2 weken 

2 weken 

2 weken 
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Tabel 11. Voorbeeld procesanalyse verpleegafdeling 

VOORBEELD REALISEERT U DE NORM? HOE ERNSTIG IS 

HET ALS DE NORM 

NIET WORDT 

GEHAALD? 

Verpleegproces op de verpleegafdeling 3 West ~ 3 .., ::i N ::i ::i ::i O" "' N 

"' §" "' 0 

~ §" "' 
.., 

"' i: "' (JQ 0:: g. "' ::i "' "' "' ~- ;!?. 
.., 

;!?. ä "' "' "' Taken en normenoverzicht ~ 
::i 3 ciQ" .., 

!:; "' ::i 
;!?. 

.., 
;!?. ciQ " ::i 

ciQ " ;!?. ciQ . 
ciQ. 
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2.3 Hulp verlenen en ondersteuning bieden 

bij de persoonlijke verzorging 

Ondersteunen bij wassen, douchen, 

aan- en uitkleden, haarverzorgi ng, gebits-

verzorging, nagelverzorging, et cetera 

Kwalitatieve en kwantitatieve normen: 

1 Bij niet-zelfstandige patiënten is het 
niveau van persoonlijk zelfzorgtekort in 

het dossier ingevuld 

2 De gestelde doelen m.b.t. de basiszorg 

(kleden en lichamelijke verzorging) 

worden nageleefd 

3 Vóór het middageten zijn alle patiënten 

lichamelijk verzorgd 

4 Gewenste niet-alledaagse zorg (bijvoor-

beeld haren wassen, nagels knippen, 

douchen) kan binnen 24 uur gegeven 

worden 

5 Patiënten krijgen die lichamelijke 

verzorging die zij nodig hebben 

6 De ochtendverzorging wordt gemiddeld 

in maximaal 30 minuten per patiënt 

gerealiseerd (volgens de geldende kwali-

teitsnormen) 

7 Dagelijks wordt per 4 patiënten één totale 

bedverschoning uitgevoerd 



VOORBEELD REALISEERT U DE NORM? HOE ERNST IG IS 

HET ALS DE NORM 

N I ET WORDT 

GEHA ALD? 

~ a ..., ::; N ::; ::; ::; r::r (!) N 
(!) 

~-
(!) 0 

~ ~- (!) 
..., (!) 

....i::::::: (!) (IQ 0:: g. (!) ::; ~ (!) (!) 

~· ~ 0.. "' a (!) (!) (!) 

[ ::; ..., ciQ . ..., 
::'. ::; (!) ::; 

~ 
..., 

~ aq· ::; ciQ . 
~ ciQ. 

ciQ. 

2.4 Hulp verlenen en ondersteuning bieden 

bij toiletgang 

Kwalitatieve en kwantitatieve normen: 

1 Bij niet- zelfstandige patiënten is het 

niveau van persoonlijk zelfzorgtekort bij 

de toiletgang in het dossier ingevuld 

2 De gestelde doelen voor de toiletgang 

worden nageleefd 

3 Een verzoek om ondersteuning bij de 

toiletgang kan binnen 5 minuten 

gehonoreerd worden 

4 Vochtbalansen worden volgens 

voorschrift per dienst bijgehouden en 
gerapporteerd 

5 Vochtbalansen worden lx per 24 uur in 

de afgesproken dienst afgesloten 

2.5 Verzorgen van wonden 
Et cetera, et cetera 

STAP 2 SPOOR DE OORZAKEN VAN DE KNELPUNTEN OP 

Stap 1 heeft geleid tot een overzicht van verbeterpunten. Uit het overzicht kunt u 

waarschijnlijk snel zien in welke deelprocessen de meeste verbeterpunten zich 

concentreren. We raden u aan om samen met de medewerkers de belangrijkste 
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punten te selecteren en die samen te bespreken. Het gaat er dan om de oorzaken 

van de problemen te achterhalen. Het onderstaande visgraat-diagram kan u 

behulpzaam zijn bij het vaststellen van bronnen in de organisatie die verant

woordelijk zijn voor het niet halen van de normen. 

Organisatie van 
werkzaamheden 

1 • Taakverdeling 
; • Afstemming 

' • Ondersteuning 

• Kwantiteit 
(bezetting) 

• Kwaliteit 
( opleidings-
niveau 
kwalificaties) 

Bezetting 

Apparatuur, 
middelen 

• Juistf 

•Voldoende 
·Op tijd? 
• Feedback? 

Informatie 

f • Consensus? I · Duidelijk? 
1 • Juist? 

t •Te hoog? 

Werkomgeving 

Manier van 
werken 

: • Realistische 
planning? 

• Efficiënt? 
• Mentaal 

belastend? 

kwaliteit? 
•Voldoende 

hoeveellieid? 
, •Tijdig? 

Materiaal 

Figuur 6. Visgraatmodel voor het opsporen van oorzaken van knelpunten 

Het is aan u om te proberen de verbeterpunten te koppelen aan de bronnen. 

Anders gesteld: waar hebben volgens u en uw medewerkers de knelpunten mee te 

maken, gelet op de bronnen in het schema? Elk punt kan met meer bronnen ver

band houden. 

Als resultaat hebt u een overzicht van organisatorische oorzaken van de knel

punten. Dat betekent dat u de verbeterpunten 'bij de bron' kunt oplossen. 

Waarschijnlijk zult u enkele punten niet (zelf) kunnen oplossen. Bijvoorbeeld, 

verbeterpunten die (blijven)verwijzen naar kenmerken van personen en verbeter

punten die hun oorzaak vinden in situaties buiten de organisatie (zoals wetgeving, 

marktomstandigheden, beleid van het 'moederbedrijf', et cetera). 



STAP 3 BEDENK VERBETERINGEN 

Het bedenken van verbeteringen doet u ook samen met uw medewerkers. 

Voordat u dat gaat doen, kunt u nog even een blik werpen op de normen die eer
der zijn vastgesteld. Is er aanleiding om bepaalde normen bij te stellen? Zo ja, 

kunt u normen bijstellen en kunt u tegelijkertijd de doelen van het ( deel)proces 

blijven halen? Misschien dat u zo al enkele knelpunten hebt opgelost. 

Vervolgens is het zaak per verbeterpunt na te gaan welke oplossingen mogelijk 
zijn. U kunt daarvoor van tevoren enkele criteria vaststellen. Voorbeelden daar
van zijn: verwacht effect van de oplossing (minder werkdruk!), benodigde kosten 

(moeite en middelen) om de oplossing door te voeren, het belang voor de korte 
en lange termijn. Voor een deel zullen de verbeteringen logisch voortvloeien uit 
de analyse van de situatie. Waar het moeilijk wordt maatregelen te bedenken, 

kunt u gebruikmaken van de inventarisatie van maatregelen die is neergelegd in 

het boek De stand der wetenschap (Klein Hesselink, D. e.a., 2001). 

STAP 4 VOER DE VERBETERINGEN DOOR 

Dit is de implementatiestap van de verbeteringen of maatregelen. Van belang is 
dat u erin slaagt de verbeteringen te vertalen in concrete acties die u plant in tijd 
(uitvoeringstijd en doorlooptijd) binnen een implementatieplan. U hebt een 
goed implementatieplan, als u erin geslaagd bent acties te koppelen aan personen 
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, als helder is wanneer welk resultaat 

moet zijn bereikt en als budgetten helder toegedeeld zijn. 

STAP 5 EVALUATIE VAN VERBETERINGEN EN ZO NODIG BIJSTELLEN 

Als u in de vorige stap afgesproken hebt wanneer de evaluatie plaatsvindt en 
welke criteria daarbij worden gebruikt, kunt u na verloop van tijd de effectiviteit 
van de oplossingen vaststellen. U kunt dan bijstellingen doorvoeren. Als u blijft 
evalueren, wordt dit een cyclisch, zich herhalend proces, waardoor u continu de 
vinger aan de pols houdt. 
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10 HOE WERF IK SUPPORT IN DE REST 
VAN DE ORGANISATIE? 

U weet hoe u het gaat aanpakken op uw afdeling. Uw medewerkers zijn enthou
siast en u vindt zelf ook dat het goed is om steeds te verbeteren als het om uitda
gend werk gaat. 

Maar u realiseert zich ook dat u niet op een eiland woont. En voor veranderingen 
102 op uw afdeling kunt u uw collega's en de directie wel eens nodig hebben. U kent 

de grenzen aan uw eigen speelruimte. 
Dus u vraagt zich af hoe u voor uw plan enthousiasme in de rest van uw organisa

tie kunt krijgen. 

Voor uw overtuigingsstrategie gebruikt u natuurlijk de argumenten die managers 
aanspreken: wat zijn de investeringen, wat de opbrengsten en hoe zult u tijdens 
de verbouwing blijven verkopen? Langs die lijn is dit hoofdstuk opgebouwd. 

10.1 Investeringen 
U bent van plan met uw afdeling een paar workshops te volgen om 

te zien hoe u het werk nog uitdagender kan maken of om bedreiging van uitdagend 
werk vóór te zijn. 
U hebt met uw afdeling afgesproken dat het geen vrijblijvende actie is. Dat wil 
zeggen dat verbetermaatregelen waar u het over eens wordt, ook zullen worden 
getroffen. Dit gebeurt - zo hebt u gezegd - voorzover het binnen uw regelruimte 

kan en het de afdelingstaakstelling niet schaadt. Ook hebt u toegezegd steun en 

medewerking te zullen werven bij uw collega-leidinggevenden en bij de directie. 

Wat zijn de investeringen voor dit plan? 

KOSTEN WORKSHOPS 

De workshops vergen een investering. In tabel 12 wordt daarvan, bij wijze van 
voorbeeld, een grove schatting gemaakt in termen van 'posten'. 
Of u een externe consultant inschakelt en voor welke activiteiten, hangt af van wat 

uzelf, met interne ondersteuning kunt doen. In de tabel is een PM-post opgenomen 
van veertig uur voor externe ondersteuning. Daarbij is uitgegaan van een vrij 

intensieve begeleiding door een consultant. 

U kent zelf uw kosten per uur per medewerker en kunt dat dus invullen. 



Tabel 12. Investeringen workshops 

ACTIVITEIT UREN EURo's 

Voorbereiding, begeleiding en 36 uren 

participatie aan drie workshops 

door leidinggevende. 

Voorbereiding en ondersteuning 40 uren 

proces door een (senior) 

medewerker. 

Drie bijeenkomsten v.e. dagdeel 12 (15) x 12 uren 

van 12 (max. 15) medewerkers. 

Huur zaaltjes + consumpties 500 

PM. Externe procesbegeleider Ca. 40 uren 40 x uurtarief externe 

consultant 

INVESTERINGEN MAATREGELEN 

Het is moeilijk in het algemeen iets te zeggen over de investeringen die met 
maatregelen gemoeid zijn. In tabel 13 wordt voor een aantal mogelijke maat
regelen aangeduid hoe u de investering kunt berekenen. 

Tabel 13. Investeringen voor maatregelen 

MAATREGEL 

Quick wins 

Betere opdrachtinformatie verstrekken 

Verduidelijken van de verdeling van taken 

en bevoegdheden 

Betere afstemming met toeleverende of 

afnemende collega-afdeling 

Aanschaffen van nieuwe apparatuur en/of 

software 

BEREKENEN INVESTERING 

Tijd van de leidinggevende voor kort (halfuur) 

wekelijks overleg met medewerkers 

Extra werkoverleg voor de afdeling 

Tijd voor u en/of direct betrokken 

medewerkers voor maandelijks 

afstemmingsoverleg van circa twee uur 

Prijsopgave vragen 
Rekening houden met kosten trainingen 

personeel 
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MAATREGEL 

Verbetermaatregelen 

Verandering van de verdeling van taken en 

bevoegdheden 

Taakroulatie, taakverbreding, taakverrijking 

Medewerkers komen in direct contact met 

klanten 

Verbeteren van de kwaliteit van het werk

overleg 

Medewerkers gaan resultaatgericht werken 

(krijgen een 'target') 

Vernieuwingsmaatregelen 

Afdeling krijgt volledige verantwoordelijk

heid voor een afgerond stuk uit het proces: 

hele taakgroep. 

Ondersteunende (onderhoud, reparatie, 

planning, administratie) en bestuurlijke 

taken worden in de afdeling geïntegreerd 

De afdeling wordt integraal verantwoordelijk 

voor een resultaat. 

BEREKENEN INVESTERING 

• Paar keer extra werkoverleg 

• Training van medewerkers in nieuwe taken 

en bevoegdheden 

• Paar keer extra werkoverleg 

• Training van medewerkers in nieuwe taken 

• Eventueel begeleiding door consultant 

i.v.m. mogelijke weerstanden 

• Paar keer extra werkoverleg 
• Cursus klantvriendelijk of commercieel 

handelen 

• Cursus voor allen in vergadertechnieken 

• Training teambuilding 

• Cursus resultaatgericht werken 

• Cursus coachend leidinggeven voor de 

leidinggevende 

Vernieuwingsmaatregelen kunnen alleen op 

het niveau van een afdeling getroffen worden 

als de organisatie reeds 'gekanteld' is van 

functioneel naar product- of klantgericht. 

In dat geval zijn de kosten vergelijkbaar met 
de kosten die gemaakt moeten worden voor 

verbetermaatregelen. 

In veel gevallen vereist dit dus een reorgani

satie. Investeringen die daarmee gepaard 

kunnen gaan, zijn: 

• Projectorganisatie 

• Veel overleg 
• Verbouwing/nieuwe apparatuur 

• Individuele begeleiding en trainingen 

• Externe consultancy 



io.2 Opbrengsten 
De opbrengsten van quick wins kunt u betrekkelijk eenvoudig 

aangeven. Daarom heten ze ook zo. Het algemene kenmerk van dit type maatre

gel is dat ze het proces in uw afdeling effectiever en efficiënter maken. Dat bete

kent in het algemeen verhoging van de productiviteit en verbetering van de 

kwaliteit van het product of de dienst. Het kan u ook een verkorting van de 

doorlooptijd opleveren en vermindering van het aantal fouten of de uitval van 

producten. Voor de medewerkers is het prettiger werken. Hun plezier in het 

werk wordt groter. Dat kan bijdragen aan vermindering van het grijze verzuim. 

De medewerkers zullen nu bijdragen wat ze kunnen bijdragen, waar ze eerder 

minder deden dan ze zouden kunnen. Immers als zij zien dat het werk niet 

goed georganiseerd is en er voortdurend gewacht moet worden omdat er ergens 

storingen zijn, dan kunnen ze makkelijk concluderen dat hard doorwerken ook 

niet zo belangrijk wordt gevonden. 

Wat uw opbrengst precies zal zijn, hangt af van het type maatregel dat u neemt. 

Om er getallen bij te zetten, zou u een voor- en nameting moeten doen. Voorbeelden 

vindt u beschreven in het boekje Doorstroomvriendelijke en mensgerichte assem

blage. Het succes van een interactieve aanpak (Tuinzaad, G. e.a" 2000). 

Voor de voorbeelden hierboven vindt u een uitwerking in tabel 14. 

Tabel 14 . Mogelijke opbrengsten van quick wins 

MAATREGEL 

Quick wins 

Betere opdrachtinformatie verstrekken 

Verduidelijken van de verdeling van taken 

en bevoegdheden 

Betere afstemming op toeleverende of 
afnemende collega-afdeling 

Aanschaffen van nieuwe apparatuur 

en/of software 

MOGELIJKE OPBRENGST 

Minder fouten, betere producten/ 

dienstverlening, betere inzet medewerker 

Verhoging productiviteit en kwaliteit, meer 

plezier in het werk, minder stressrisico's 

Verkorting doorlooptijden, minder 
irritaties, verbetering dienstverlening 

Verhoging productiviteit/ verbetering 

dienstverlening 
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Verbetermaatregelen hebben gemeen dat ze de regelmogelijkheden van de mede

werkers vergroten en vaak ook de taakeisen. Het werk wordt er echt uitdagender 

van. Dat betekent dat niet alleen het proces soepel verloopt, maar ook dat de 

medewerkers meer van zichzelf geven. Zij zullen gemotiveerd en betrokken zijn 

en zo bijdragen aan de doelen van de organisatie. Verzuim door stress zal afnemen. 

Ook voor de verbetermaatregelen die boven zijn genoemd, kunt u een beschrijving 

van de opbrengsten lezen in tabel 15. Deze opbrengsten zijn op wat langere termijn 

te verwachten. Kwantificeren vooraf is moeilijk. 

Tabel 15. Mogelijke opbrengsten van verbetermaatregelen 

MAATREGEL 

Verbetermaatregelen 

Verandering van de verdeling van taken en 

bevoegdheden 

Taakroulatie, taakverbreding, taakverrijking 

Medewerkers komen in direct contact met 

klanten 

Verbeteren van de kwaliteit van het werk

overleg 

Medewerkers gaan resultaatgericht werken 

(krijgen een ' target') 

MOGELIJKE OPBRENGST 

• Snellere en betere afhandeling van regel

problemen 
• Meer betrokkenheid, grotere inzet van 

medewerkers 

• Brede inzetbaarheid van medewerkers, 

vergroting van uw flexibiliteit 

• Meer inzicht van medewerkers in het hele 

proces, vergroting van hun innovatieve 

bijdrage 

• Medewerkers ontwikkelen zich, vergroting 

van de relevante competenties 

• Verbetering effectiviteit door vergroting 

van het inzicht van medewerkers in het 

doel van het proces 

• Vergroting van de effectiviteit en efficiency 

door verbetering van de samenwerking. 

• Minder verzuim door stress 

• Vergroting productiviteit en effectiviteit 

• Vergroting betrokkenheid van de mede

werkers 



Vernieuwingsmaatregelen houden vooral een belofte voor de toekomst in. U zult 
uw collega's moeten overtuigen door de theorie en door goede voorbeelden van 
andere bedrijven in uw sector. (Zie ook literatuur.) In onderstaande tabel leest u 
de theoretisch veronderstelde opbrengsten. 

Tabel 16. Mogelijke opbrengsten van vernieuwingsmaatregelen 

MAATREG EL 

Vernieuwingsmaatregelen 

Afdeling krijgt volledige verantwoordelijk

heid voor een afgerond stuk uit het proces: 

hele taakgroep. 

Ondersteunende (onderhoud, reparatie, 

planning, administratie) en bestuurlijke 

taken worden in de afdeling geïntegreerd. 

De afdeling wordt integraal verantwoordelijk 

voor een resultaat. 

MOGELIJKE OPBRENGST 

• Verhoging productiviteit en kwaliteit van 

het product/de dienst 
• Betrokken en gemotiveerde medewerkers 

die bijdragen aan de gestage verbetering 

van het proces 

• Verkorting doorlooptijden door verminder

de afhankelijkheid 

• Verhoging efficiency en effectiviteit 

• Betrokken en gemotiveerde medewerkers 

die bijdragen aan de gestage verbetering 

van het proces 

• Besparing kosten indirect en management 

• Betrokken en gemotiveerde medewerkers 

die bijdragen aan de gestage verbetering 

van het proces 

10.3 Begeleid verbeteren 
Uw collega's en de directie zijn mogelijk wel overtuigd van de 

beloftes van uw voorstellen. U hebt met voorbeelden, gevonden in de (manage

ment)literatuur, de discussie op gang gebracht. 

Maar uw collega's hebben nog diverse andere tegenwerpingen. 

ONRUST 

Uw collega's vrezen de onrust die zo'n verbetering of zelfs reorganisatie teweeg 
kan brengen: 'Het gaat nu goed, waarom zouden we de boel dan in beroering 
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brengen?' 'Dergelijke veranderingen brengen heel veel intern gerichte energie met 

zich mee, we moeten onze aandacht extern of op de cliënt richten.' 'Veranderingen 

brengen vaak verloop met zich mee en een tijdelijke stijging van het verzuim.' 

MENSEN WILLEN NIET VERBREDEN OF ROULEREN 

Uw collega's werpen tegen dat veel medewerkers niet zitten te wachten op nieuwe 

taken. 

Veel mensen ontlenen zelfvertrouwen en status aan wat ze nu kennen en kunnen. 

108 Zij hebben ervaring waar ze op kunnen bogen. Ze doen het werk goed en zijn 

daar trots op. Dat is ook goed, dat hebt u zelf bevorderd. Als u hun vraagt ande

re taken erbij te gaan doen of te rouleren, worden ze onzeker. Soms hebben ze het 

gevoel dat ze hun aanzien en status zullen verliezen: 'Daar ben ik niet voor hier 

gekomen ... ''Ik heb niet zo'n lange specialistische opleiding gedaan, om daar nu 
nauwelijks gebruik van te maken.' 

MENSEN WILLEN NIET MÉÉR VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN 

Uw collega's werpen tegen dat de meeste medewerkers niet méér verantwoorde

lijkheid willen dragen. Dat blijkt in de praktijk vaak het geval te zijn. Maar als u 

die praktijk goed beschouwt, dan wordt vaak duidelijk waarom dat zo is. In veel 

gevallen zijn de taken en verantwoordelijkheden verruimd, maar de bevoegd

heden niet. Dan is zo'n verandering alleen maar stressverhogend. Het voorbeeld 

van de operator in de margarinefabriek onderstreept dit verschijnsel. 

Voorbeeld operator in een margarinefabriek 

Na de reorganisatie is operator Piet geheel verantwoordelijk voor het 

aan de praat houden van een nieuwe afvulmachine. Hij neemt zelf de monsters en 

brengt die voor onderzoek naar het laboratorium. Hij haalt zelf de voorraden ver

pakkingsmateriaal. De nieuwe machine vertoont nog veel storingen en die repareert 

hij zelf Hij heeft een productietarget. Hij heeft gemerkt dat hij storingen vóór kan 

zijn als hij de machine op 75 procent van zijn snelheid laat draaien. Dan kan hij de 

dekseltjes die scheef liggen snel even recht leggen, zodat de machine niet vastloopt. 

Netto heeft hij daardoor meer productie dan wanneer hij de machine op 100 procent 

zet. Maar hij heeft niet de bevoegdheid het tempo van de machine aan te passen. Als 

zijn baas het merkt, zet die hem gewoon weer sneller. 

HET BELONINGSGEBOUW EN DE CAO-AFSPRAKEN GAAN OMVER 

Functiebeloning en de beschrijving van de functies in de CAO zouden een ver

andering van taken en bevoegdheden in de weg staan. In ieder geval zullen er 



beloningsclaims aan de veranderingen gekoppeld worden. En dat zijn alleen 

claims omhoog. Het hele loongebouw zal erdoor opgetrokken worden. 

DE BEZWAREN ZIJN HEEL REËEL 

U kunt voorstellen de onrust te beperken door een heel zorgvuldige begeleiding 

van het proces. Overleg met de ondernemingsraad en de bonden is nodig. 

Misschien moet u met deze vertegenwoordiging wel afspraken maken waaraan 

medewerkers enige zekerheid kunnen ontlenen. Veranderingen in taken en 

bevoegdheden van medewerkers en afdelingen vergen een zorgvuldig ontwerp 

van de organisatie. Steeds moet ervoor gewaakt worden dat er ook in de nieuwe 

situatie een balans is tussen regel- en taakeisen en regelmogelijkheden. 

In de betrokken afdelingen moet veel overlegd worden. Vaak kunt u het beste 

werken met ambassadeurs, opinion leaders die u eerst overtuigt. 
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Steeds meer werknemers zijn op zoek naar uitdagend werk. 
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bestaat het risico dat uitdaging omslaat in stress. Daarom is 

evenwicht tussen niet te veel en niet te weinig van jezelf of de 

ander verwachten van groot belang. Bovendien moet er 

gelegenheid zijn deze verwachtingen onderling tijdig op elkaar 

af te stemmen. Dat is balanceren tussen uitdaging en stress. 

Maar hoe zorgt u voor een optimale balans? Hoe zorgt u 

dat het leuk blijft, ook al hebt u uitdagend werk? 

Balanceren tussen uitdaging en stress beantwoordt dergelijke 

vragen vanuit het perspectief van de medewerker én van de 

leidinggevende. Het biedt heldere en praktische adviezen voor 

iedereen die weet wat hij waard is en dat graag zo wil houden. 
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van hun werkprocessen met het oog 

op het verhogen van de arbeids
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