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Werkdruk in
een notendop

Werkdruk treedt op als
een werknemer het
werk niet binnen de
gestelde tijd af kan
krijgen of niet meer aan
de gestelde eisen kan
voldoen. Wat zijn de
oorzaken en gevolgen
van werkdruk en wat
kunt u er tegen doen?

W

at is werkdruk? Werkdruk is te hoog wanneer de
eisen die het werk stelt aan een werknemer niet in
balans zijn met de belastbaarheid van een werknemer. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer lange tijd het werk
echt niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit echt niet kan leveren
én wanneer hij of zij hier zelf niets aan kan veranderen. Werkdruk is een kwestie van balans: enerzijds zijn er werkdrukbronnen, anderzijds zijn er energiebronnen. Als er te veel
werkdrukbronnen zijn, of te weinig energiebronnen, wordt de
werkdruk te hoog. In dat geval loopt een werknemer het risico
op werkstress. Of, en in welke mate deze balans precies uit
evenwicht raakt, is niet voor iedereen gelijk, maar mede afhankelijk van individuele factoren, zoals fysieke en mentale gezondheid en competenties

c onflicten met de leidinggevende;
reorganisaties die zorgen voor baanonzekerheid;
onduidelijke taakomschrijving;
veeleisende klanten;
te weinig pauzes of vakantie.
Niet altijd is het werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke
situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk:
werknemers die moeilijk nee kunnen zeggen tegen werk;
werknemers die erg perfectionistisch zijn;
problemen thuis die veel aandacht opeisen.

Gevolgen
Werkdruk kan leiden tot werkstress en dat zorgt voor psychische en fysieke klachten.
Fysieke klachten zijn bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk, harten vaatziekten, hoofdpijn, duizeligheid, hyperventilatie, klach-

Werkdruk ontstaat bijvoorbeeld door:
te weinig tijd voor het werk;
hogere kwaliteitseisen aan het werk dan is waar te maken;
ingewikkeldere taken dan waarvoor men geschoold is of
waarvoor apparatuur voor handen is;
werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring;
of te zware verantwoordelijkheden.

Jaarlijks melden 150.000 tot
300.000 mensen zich ziek
vanwege werkstress

Ook omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen het
werk niet goed uitgevoerd kan worden waardoor werkdruk ontstaat. Voorbeelden zijn:
technische mankementen;
3
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Als er te veel werkdrukbronnen zijn, of te weinig
energiebronnen, wordt de werkdruk te hoog

ten aan arm, nek, schouder (RSI) en verminderde weerstand.
Psychische klachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, slapeloosheid, somberheid , overmatig alcohol- of medicijngebruik,
vraatzucht, overspannen, burn-out of agressie.

Bespreek de werkdruk regelmatig in overleggen. Pols of de
werknemer zijn werk nog wel aankan.
Duidelijke taakomschrijvingen.
Duidelijke arbeidsvoorwaarden. Onduidelijkheid op het gebied van tijdelijke contracten of flexibele beloning kan ook
zorgen voor werkdruk.
Meer ruimte voor werknemers in het regelen van hun eigen werkzaamheden.
Voldoende opleiding en ervaring voor het werk.
Cursussen als time-management en assertiviteit.
Goede apparatuur om mee te werken en controleer regelmatig op mankementen.
Laat collega’s inspringen bij piekdrukte of bij ziekte.
Voldoende kunnen pauzes.
Na een periode van drukte een rustige periode is.

Ook voor de organisatie heeft werkdruk grote gevolgen:
ziekteverzuim als gevolg van lichamelijke klachten;
werknemers hebben minder plezier in het werk;
werknemers kunnen zich slechter concentreren;
afname van de kwaliteit van het werk en productieverlies;
kans op ongevallen op het werk.

Cao’s en arbocatalogi
In veel cao’s zijn afspraken gemaakt rond werkdruk. Bijvoorbeeld dat het bedrijf een bepaalde quickscan moet afnemen of
dat men een bepaalde bezetting moet hebben. Sommige van
deze afspraken zijn opgenomen in een arbocatalogus. Naast de
cao-afspraken hebben sommige (vooral grote) bedrijven ook
regels in het bedrijfsreglement.

Werkdruk in kaart brengen
Werken aan werkdruk begint in een organisatie niet bij het
kiezen van maatregelen, maar met het vaststellen van de problemen die er zijn. Iedere organisatie zal zelf moeten onderzoeken wat en in welke situatie de bronnen voor werkdruk
zijn. Vervolgens kunnen daarbij passende maatregelen gezocht worden.

Wat doen tegen werkdruk?
De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Enkele aandachtspunten om werkdruk te verminderen zijn :
Let op signalen zoals extreme vermoeidheid, te veel overwerk of deadlines die steeds niet worden gehaald.

bronnen: www.arboportaal.nl
factsheetvantno-werkstress-burn-out-verzuim-in-cijfers.pdf

Werkdruk in de wet
Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te
voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. Van werkgevers wordt verwacht dat zij
een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie opstellen met een Plan van Aanpak. De onderwerpen hierin moeten zij
ook daadwerkelijk uit voeren. Ook moeten werknemers worden voorgelicht over de risico’s van psychosociale
arbeidsbelasting en de maatregelen die erop gericht zijn om deze te voorkomen of te beperken.
Het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer eveneens tegen werkdruk. Volgens artikel 7:658 heeft de werkgever immers een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet deze maatregelen treffen om te
voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt.
Als werkgevers niet voldoende aandacht besteden aan het terugdringen van werkdruk kan de Inspectie SZW
een boete opleggen.

De cijfers
Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk
39 procent van de werknemers ervaart hoge taakeisen
Jaarlijks melden 150.000 tot 300.000 mensen zich ziek vanwege werkstress
36 procent van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door psa, vooral door werkdruk
Dat zijn 7.555.000 werkdagen en bijna 21.000 fte
Ziekteverzuim door werkstress kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard euro
4
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Zo pakken
bedrijven werkdruk
(niet) aan

Aanpakken van werkdruk. Het zou hoog op de
agenda moeten staan van werkgevers, maar staat
daar vaak niet. Werkdruk in organisaties wordt in de
meeste gevallen niet effectief aangepakt. Dat
concludeert de Inspectie SZW uit eigen onderzoek.
5
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Slechts 20 procent van de
geïnspecteerde bedrijven heeft
een goede aanpak van werkdruk

I

n elke arbeidsorganisatie bestaat de
kans dat werknemers last krijgen van
werkstress. Een van de oorzaken
hiervan is een hoge werkdruk. De Inspectie SZW controleerde van 1 november 2015 tot 1 maart 2016 bij 81 organisaties in verschillende sectoren of de
werkgevers de risico’s op werkdruk inventariseren, nader onderzoeken, planmatig aanpakken en evalueren, totdat ze
de risico’s onder controle hebben.*

De Inspectie SZW kwam bij 67 procent
van de geïnspecteerde organisaties overtredingen tegen. Bij minimaal driekwart
van de geïnspecteerde organisaties kregen de inspecteurs op grond van de
RI&E, gesprekken of andere documenten de indruk dat werknemers last hadden van werkdruk in de organisatie. Bij
een deel van de andere organisaties was
nog niet duidelijk of er sprake was van
werkdruk, omdat werkdruk niet in de
RI&E was opgenomen

Conclusies

Grote verschillen

De Inspectie SZW vindt dat 80 procent
van de geïnspecteerde organisaties
werkdruk onvoldoende systematisch
aanpakt. Dat geldt zowel voor de kleinere als voor de grote organisaties. Bij de
helft van de organisaties ontbreekt een
systematische, cyclische aanpak om de
oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Daardoor blijft de aanpak van werkdruk een ad hoc aanpak en is er te weinig zicht op de effecten van die aanpak.

Naast het constateren van overtredingen
hebben de inspecteurs ook een oordeel
gegeven over de fase waarin de organisaties verkeren in de aanpak van werkdruk. Daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn.
Slechts 20 procent van de geïnspecteerde bedrijven heeft een goede aanpak van werkdruk, ondanks het feit
dat bij driekwart van de organisaties
sprake is van werkdruk;

Focus op energiebronnen
Bij een organisatie constateerde een inspecteur dat het risico op werkdruk beheersbaar blijft door onder andere de focus te leggen op de
energiebronnen vanuit het WEB-model. De werkgever acteert niet alleen reactief bij signalen van werkstress, maar is ook deskundig in het
herkennen van werkstressoren. Hiermee worden knelpunten snel gesignaleerd én aangepakt. Uit de evaluaties ziet het management dat de
werkbeleving positief is en dat daardoor de werkstress beheersbaar blijft.

 eel bedrijven (circa 30 procent) hebV
ben werkdruk niet opgenomen in de
Risico-inventarisatie en -evaluatie
(RI&E);
50 procent van de geïnspecteerde organisaties voert geen of geen zorgvuldig verdiepend onderzoek uit;
65 procent heeft geen plan van aanpak;
70 procent neemt geen of ad hoc
maatregelen;
Bij 80 procent blijft de evaluatie van
beleid op het gebied van werkdruk en
de getroffen maatregelen achterwege.

Rollen
Hoe is werkdruk het beste aan te pakken? Volgens de Inspectie is het voor
betrokken partijen vooral belangrijk om
te weten wat ieders rol is in de aanpak
van werkdruk is en wat ieder kan bijdragen. Daaronder vallen niet alleen werkgevers, leidinggevenden en werknemers
zelf, maar ook ondernemingsraden, arbodiensten, (kern)deskundigen en sociale partners.

Bron: De aanpak van werkdruk: hoe doen
organisaties in Nederland dat?,
Inspectie SZW, juli 2016

* Het beeld is indicatief,maar niet representatief voor heel Nederland.

De Inspectie SZW vindt dat 80 procent
van de geïnspecteerde organisaties werkdruk
onvoldoende systematisch aanpakt
6
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Energiegevers
tegen werkdruk
Hoe brengt u de
werkdruk omlaag?
Door het werk te
laten uitvoeren door
meer mensen?
Soms is dat echt
nodig, meestal
helpt het niet.
Beter is het om te
zorgen voor minder
energievreters
en meer
energiegevers.

W

ie ideeën wil opdoen over
werkdrukbestrijding, zou
eens een bezoek moeten
brengen aan de dealingroom ING. De
naam vertelt het verhaal: alle dealers zitten daar druk te bellen met mogelijke
klanten, maar ook geconcentreerd te
analyseren. Zet die mensen in een gemiddelde parkeergarage met betonnen
wanden en iedereen wordt gek van de
echo’s. Maar de bank heeft er miljoenen
in gestopt, en vrijwel al het hinderlijk
geluid wordt nu geabsorbeerd door de
muren en het plafond.
Geluidsabsorberende wanden. Het is
niet de eerste oplossing waar je aan
denkt bij de bestrijding van werkdruk.
Maar toch is het een logische, want geluidhinder op de werkplek is een ener-

gievreter. En werkdruk ontstaat als die
energievreters het winnen van de energiegevers.

Energievreters en -gevers
Om een indruk te krijgen van het effect
van de energievreters, hoef je alleen een
bezoek te brengen aan de koffiehoek.
Want dat is bij uitstek de plaats waar
medewerkers klagen. Bijvoorbeeld over
instabiele netwerken, over de afgelopen
reorganisatie of zelfs over collega’s die
de hele dag maar klagen. Natuurlijk,
soms helpt het om even je hart te luchten. Maar blijven klagen zonder te denken in oplossingen, maakt het probleem
alleen maar groter.
Aan de andere kant staan de energiege7

vers. Interessant werk bijvoorbeeld, en
het contact met prettige klanten. Maar
ook het samen vieren van successen, of
een complimentje krijgen van je leidinggevende. En wat dacht u van een vergadering die begint met een rondje positieve anekdotes? Het voordeel van die
energiegevers: in vergelijking met de
energievreters zijn ze gemakkelijker te
beïnvloeden. Bovendien vormen ze belangrijke
buffers tegen de energievreters.

5 sterren

Een juiste balans tussen energiegevers
en energievreters dus. Maar bij de aanpak van werkdruk is het ook belangrijk
dat je tijdig signaleert en op alle niveaus
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kunt ingrijpen. Daarom kun je die aanpak uiteen laten vallen in vijf sterren:

STER 1

Signalering
Bijna iedereen die uitvalt, heeft signalen
uitgezonden. Mensen bijten op hun nagels, beginnen snel te praten, maken
veel fouten. Natuurlijk, het kan zijn dat
ze dat altijd al hebben gedaan, maar een
gesprek (met de collega’s) is genoeg om
dat boven water te krijgen. Als er inderdaad sprake is van een verandering ten
opzichte van drie maanden geleden, is
het duidelijk dat er iets aan de hand is.
Ook op team- en organisatieniveau zijn
er signalen. Vraag aan sleutelfiguren of
de hoeveelheid fouten of klachten over
de gehele linie is toegenomen. En of
medewerkers nog mee willen denken
met nieuwe initiatieven.

STER 2

Aanpak op individueel niveau
Een andere energiegever: voldoende
vaardigheden om het werk vol te houden. Die vaardigheden zien er anders
uit dan vroeger. Een docent die nu op
zijn 25e voor de klas staat, doet datzelfde werk hoogstwaarschijnlijk niet meer
tot zijn pensioen. Specialistische vakkennis is dus niet meer voldoende; wat
steeds belangrijker wordt, is probleemoplossend vermogen, effectief communiceren en flexibiliteit. Dat is wat een
werkgever zou moeten integreren in
zijn personeelsontwikkelingsplannen.
En wat als de werkdruk al hoog is opgelopen? Ook dan zijn er allerlei strategieën: van mindfulness en coaching tot powernaps. Welke keuze je maakt, hangt
af van de medewerkers. Sommigen
moeten leren om hun spieren echt te
ontspannen, anderen vinden rust als ze
iedere avond kunnen wandelen, en een
derde groep heeft vooral baat bij intensief sporten.

STER 3

Aanpak op teamniveau
Individuele verschillen tussen mensen
zijn groot, en hetzelfde geldt voor
teams. Sommige zijn gebaat bij concre-

te oplossingen: ‘Dit zijn onze energievreters, dit zijn de maatregelen die we
daar tegenover stellen’. Andere teams
zoeken hun heil in het zogenoemde Vmodel. De vorm van een letter geeft al
een hint: hier zoek je niet de kortste weg
van A naar B. Eerst ga je op zoek naar
begrip en inzicht. Waarom ergeren
teamleden zich, en hoe werkt dat bij
hen? Vanuit dat besef ga je een stap dieper en kunnen medewerkers inspiratie
krijgen om het anders te willen. Zo kunnen veranderingen tot stand komen die
je niet kunt realiseren met een korte
slag.

STER 4

Aanpak op organisatieniveau
Een grote verzekeraar kocht eens een
nieuw softwarepakket, bestemd voor zowel de backoffice als de frontoffice. Die
backoffice kon er goed meewerken,
maar de frontoffice absoluut niet. En
dus echode het in de koffiehoek klachten over al die extra klikken en toetsaanslagen.

alleen kunnen aankloppen bij een leidinggevende. Want die is vaak zelf bezig
met de reorganisatie, en heeft dus weinig tijd. Kies dus ook voor aandacht en
opvang van onzekere medewerkers.

STER 5

Aanpak op sector- en
overheidsniveau
Kent uw branche geen arbocatalogus
met afspraken over werkdruk? Geen
nood. Want 73 werkdruk-catalogi uit andere sectoren bevatten een schat aan
goede ideeën. Zo hebben medewerkers
in de zorg vaak moeite met ‘nee’ zeggen. Ze hebben immers voor dit beroep
gekozen om te allen tijde voor anderen
klaar te staan. Helaas, die instelling kan
ten koste gaan van henzelf. Daarom
staat in de arbocatalogus voor de gehandicaptenzorg een aparte oplossing beschreven, met als titel ‘Nee zeggen’.
Gluren bij de buren? Een goed idee, en
u hoeft niet per se op zoek naar de juiste catalogus. Zitten er in uw bedrijf veel
verkopers bij elkaar en zijn die de hele

Wat steeds belangrijker
wordt, is probleemoplossend
vermogen, effectief
communiceren en flexibiliteit
Dit is typisch een probleem dat je niet
moet oplossen op het niveau van één
team. Dat bleek ook uit de uiteindelijke
oplossing: er kwam een schil om de
software heen waardoor ook de front office ermee kon werken. De oplossing
vereiste een organisatiebrede blik.
Op dit niveau worden belangrijke beslissingen genomen. Bijvoorbeeld: hoe verminder je bij een reorganisatie de werkdruk van de medewerkers die achterblijven? Zorg dat die achterblijvers niet
8

dag aan het bellen? Dan zou u eens uw
licht moeten opsteken in de dealingroom van ING.

Huub Pennock is organisatieadviseur bij Ergobalans, gespecialiseerd in Human Factors, en
mede-auteur van het boek ‘5 sterrenaanpak

voor een gezonde Werkdruk’, Alex van der
Wal, Arnold van Meerveld, Aukje van den Bent,
Huub Pennock, Vakmedianet

Whitepaper Werkdruk

Als dweilen
niet meer helpt

We weten allemaal dat uitval door werkdruk een groot
probleem is. En we weten ook dat we het onderwerp
bespreekbaar moeten maken. Maar ligt de oplossing
bij het bespreken alleen? Of moeten we ophouden
met verzuimbegeleiden?

U

itval door stress is in de afgelopen vijf jaar acht keer
zo hoog geworden. Het credo is: maak stress bespreekbaar! Een globale analyse met het Job Demands Resources model (JDR) 6 echter doet vermoeden dat er
méér nodig is. Geen focus meer op vermindering van ellende
(verzuim), maar een insteek op systematische vergroting van
werkplezier, van energie. Omdat verzuimbegeleiding (dweilen) vaak niet meer genoeg is. De stresskraan staat in steeds
meer organisaties gewoon te ver open.
Het JDR-model laat zien dat er op en in het werk twee soorten
factoren zijn die vooral het welzijn van werknemers bepalen:
stressbronnen en energiebronnen. De privésfeer heeft daar
natuurlijk ook invloed op. Het voordeel van energiebronnen is
dat ze niet alleen werkplezier en bevlogenheid vergroten,
maar tegelijkertijd stressreacties dempen. Ofwel: hoe meer
energiebronnen iemand heeft, hoe meer werkplezier hij
ervaart en hoe meer stress hij aankan. Daarnaast speelt ook de
persoon zelf met zijn hulpbronnen en kwetsbaarheden een
rol: is iemand kwetsbaar voor stress, bijvoorbeeld
subassertief? Of is hij juist veerkrachtig in stressvolle
omstandigheden?
De afgelopen jaren zijn in Nederland de stressbronnen fors
toegenomen, maar de energiebronnen zijn niet of nauwelijks

meegegroeid. Als het besef er al is wat dit betekent voor de
energie van de medewerkers, dan ontbreekt het werkgevers
aan een effectieve aanpak om dit ‘leegtrekken van de medewerkers’ te voorkomen.

Wat nodig is
Wat veel organisaties nodig hebben in deze tijd van toenemende stress, is een primaire aanpak, waarbij leidinggevende en
medewerker periodiek (minimaal jaarlijks) een energiegesprek
(of PEP-gesprek) voeren. Energiebronnen krijgen daarbij net
zoveel aandacht als stressbronnen. Dit mondt uit in een Persoonlijk Energieplan (PEP) dat tot doel heeft de batterij op te la-

Als de organisatie
sturen op
werkplezier serieus
neemt moet de
directie het goede
voorbeeld geven
9
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neemt daarbij de houding aan van ‘veeleisend helper’: hij heeft
oog voor de medewerker (harT) en tegelijk oog voor de
organisatie (harD). Want vrijblijvendheid is in deze tijden van
stress niet meer voldoende.

den. In wetenschappelijke kringen is voor dit soort interventies
de naam ‘amplitie’ bedacht, afkomstig van het Latijnse woord
‘amplio’, dat versterken betekent. Hierbij zijn de rollen als volgt:
D
 e medewerker is eigenaar
De medewerker moet fit for the job zijn. Dat betekent niet alleen fysiek fit, maar ook mentaal. Na het energiegesprek met
zijn leidinggevende maakt de medewerker een PEP-plan. Dat
plan zet hem in de rol van eigenaar en prikkelt hem om op een
natuurlijke manier in beweging te komen. Zonder dat de medewerker naar een training wordt gestuurd en de organisatie
als producent van stress buiten schot blijft. Want stress wordt,
hoewel onbewust en ongewild, te vaak ‘georganiseerd’. Zo vermindert een geringe mate van bevoegdheden delegeren de
energiebron autonomie. De medewerker kan dus in principe
ook verbetersuggesties op organisatorisch vlak in zijn PEPplan opnemen.

D
 e hogere leidinggevende is katalysator
Voor echte veranderingen moet niet alleen de medewerker in
beweging komen. De leidinggevende moet niet steeds bij
suggesties van medewerkers in de weerstand schieten (‘ja
maar zo gaat dat niet bij ons’). Het gaat erom creatief na te
denken over de eigen rol en de manier waarop het werk en
daarmee ook stress en energie zijn georganiseerd. De hogere
leidinggevende heeft hierbij een katalyserende rol: deze moet
zorgen dat zijn leidinggevenden van de weerstand in de
leerstand komen. Als werkplezier echt een doelstelling is van
de organisatie, kan een periodiek gemonitorde target (KPI)
voor werkplezier erg helpen. Naast of in plaats van het
verzuimpercentage komt dan het ‘gemiddelde energieniveau’
van het team. Dat komt nog nauwelijks voor in Nederland,
maar is mogelijk wanneer de leidinggevende in elk
energiegesprek vraagt om een cijfer voor het energieniveau
van de medewerker. Ook een korte vragenlijst is mogelijk of
een app waarmee team-leden periodiek hun energieniveau
aangeven. Waarna de app de ontwikkeling in het gemiddelde
cijfer aan allen terugkoppelt. Dat prikkelt de direct leidinggevende om indien nodig zijn rol actief te pakken.

D
 e direct leidinggevende is regisseur
Omdat de direct leidinggevende na de medewerker zelf het
beste weet wat er speelt, is hij ook het beste in staat om met de
medewerker het energiegesprek te voeren. Daarbij fungeert de
leiding-gevende als eerste lijn. Dit eerstelijns-gesprek
uitbesteden aan de afdeling HR of een extern adviseur is niet
efficiënt, omdat de leidinggevende dan vaak alsnog werkzaken
moet regelen. Leidinggevende en medewerker moeten in het
gesprek een overzicht hebben van mogelijke stress- en
energiebronnen. De leidinggevende vraagt de medewerker om
een voorstel voor een PEP-plan. Op basis van dit PEP-plan kan
de leiding-gevende in overleg met de medewerker beslissen
over bijvoorbeeld vermindering van werkdruk (stressbron),
opleidingen of meer autonomie (energiebronnen). Dan wel
over (een bijdrage aan) kosten die nodig zijn om de
medewerker te helpen bij het beter leren dealen met
werkstress (persoonlijke hulpbronnen). De leidinggevende

D
 e directie is het voorbeeld
Als de organisatie sturen op werkplezier serieus neemt, moet
de directie daarin het goede voorbeeld geven. Die moet energiegesprekken voeren met haar leidinggevenden, want ook dat
zijn werknemers met stress- en energiebronnen. Wanneer een
leidinggevende zelf niet genoeg energie heeft, zal hij nooit een
goed energiegesprek kunnen voeren met zijn medewerkers.
Bevlogenheid is ‘besmettelijk’. Een leidinggevende kan door
zijn positie veel medewerkers ‘besmetten’. Het is verder belangrijk dat leidinggevenden ervaren hoe prettig het is als je
eigen leidinggevende door zo’n energiegesprek oprecht wil bijdragen aan jouw werkplezier. Dat zal hun wens helpen vergroten om medewerkers te laten groeien in energie. En dat versnelt weer het leerproces van de leidinggevenden om meer
werkplezier te creëren. Idealiter werken de energiegesprekken
dus van bovenin de organisatie als een waterval naar beneden.

Een PEP-plan prikkelt om in
beweging te komen zonder
dat de medewerker naar een
training wordt gestuurd en de
organisatie als producent van
stress buiten schot blijft

Wanneer de leidinggevende de uitkomsten uit alle individuele
energiegesprekken bij elkaar optelt, zullen er rode draden zichtbaar worden. Die rode draden kan hij periodiek in het team bespreken en zo kan men samen naar passende oplossingen zoeken. Individueel maatwerk blijft echter nodig om ieders batterij
opgeladen te houden.
De tijd dat een generieke aanpak voldeed lijkt voorgoed voorbij.
Want werkplezier is geen luxe meer, maar bittere noodzaak. Er
zijn nog veel hobbels op de weg, maar het aantal organisaties
dat er serieus naar streeft te sturen op werkplezier, groeit. Een
goede ontwikkeling, voor werknemer én werkgever.
Dit is een samenvatting van het artikel van Diederik Vermeulen in
Vakblad Arbo nr 10 2016.
Diederik Vermeulen, Diederik Vermeulen Advies
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Benut de
5 strategieën

Steeds meer organisaties beseffen dat een aanpak van
werkdruk beter werkt door daarnaast aandacht aan
werkplezier te schenken. Maar voor je het weet worden problemen nog groter dan ze al waren. De vijf
strategieën bieden goede tools om wél het gewenste
effect te bereiken.

I

heb je een probleem?

ja

nee

kun je er iets aan
veranderen?

ja

n het gesprek over werkdruk en
werkplezier hebben we het vaak
over de balans tussen energievreters
en energiegevers. De vijf strategieën
richten zich op het beïnvloeden van deze
balans, op het verkleinen van energievreters en het vergroten van energiegevers.
Alle vijf strategieën zijn van belang, als
een schijf van vijf. Wie alle vijf de strategieën onder de knie heeft en regelmatig
inzet, doet aan gezond stressmanagement. Juist op teamniveau zijn er veel
kansen om de balans positief te beïnvloeden, maar een medewerker kan er ook
individueel mee aan de slag.

Het begint met inzicht
De eerste stap in gezond stressmanagement is om inzicht te krijgen in de balans tussen energievreters en energiegevers. Inzicht in de eigen balans en in die
van collega’s, inzicht in overeenkomsten
en verschillen. En ook inzicht in de effecten van die energievreters en -gevers
en in de mate van invloed die je erop
hebt. Deze bewustwording biedt de basis om zinvol met de strategieën aan de
slag te gaan.

nee

maak je dan geen zorgen

www.omdenken.nl brengt de logica van accepteren en loslaten duidelijk in beeld.
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Strategie 1
Aanpakken energievreters
De eerste strategie ligt het meest voor
de hand. Voor een probleem bedenk je
een oplossing. En toch zijn er teams die
deze strategie overslaan. Ze hebben het
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Werkvorm ‘Inzicht in invloed’
Waar krijg jij energie van op je werk? Wat kost je energie? Aan de hand van deze startvragen
schrijven teamleden hun eigen energievreters en -gevers op gele memovelletjes en plakken
deze op een vel papier. Daarna maken zij een rangschikking: van belangrijkst naar minder
belangrijk (vreet of geeft veel energie) en een bezinningsronde: hoeveel invloed heb ik
hierop? Kan ik deze energievreter/-gever in de gewenste richting veranderen? Tot slot volgt
uitwisseling met collega’s: hoe werkt dat voor jou? De werkvorm duurt 10-30 minuten en
geeft vaak al veel herkenning en bewustwording.

afgeleerd om te proberen iets in de organisatie te veranderen. Of ze nemen niet
de vrijheid die ze hebben om het werk
zelf te organiseren. Een brainstorm met
het team en/of sleutelpersonen blijkt
vaak originele en realistische oplossingen te bieden. Voor energievreters die
niet of niet snel aan te pakken zijn,
komt strategie 2 in beeld.
Strategie 2
Accepteren en loslaten
Iets heel graag anders willen, maar dat
niet kunnen beïnvloeden. Als de wens
groot is en de invloed erop klein, zal dat
veel energie kosten. Het herkennen van
het energieverlies en accepteren van het
gebrek aan invloed zijn belangrijk (zie
de tekening). Om de eigen energiehuishouding gezond te houden is het vervolgens belangrijk om de emotie los te laten. Irritatie, boosheid en vaak ook
verdriet. Soms kan dat snel, soms vraagt
het tijd. Het helpt om het bewust en
met een ritueel te doen.
Strategie 3
Batterij opladen
Onstpannen. Bewegen, sporten, gezond
eten, pauzes, voldoende slapen. Wie last
krijgt van werkdruk, kan het opladen
soms zelfs gaan overslaan. Bewustwording van het belang ervan in een team
kan inspireren om privé gezonde keu-

zes te maken. Een creatieve hobby op te
pakken of ademhalingsoefeningen te
starten. Ook op teamniveau zijn activiteiten voor het opladen van de batterij
mogelijk. Lunchwandelen bijvoorbeeld,
en elkaar motiveren om de trap te nemen. En wat te denken van een team
dat samen yoga-oefeningen doet?
Strategie 4
Vergroten van energiegevers
“Wauw. Wat zijn het er eigenlijk veel.”
Eens stilstaan bij wat er op het werk
energie geeft kan al helpen om er meer
van te genieten. Wie van dit genieten
een gewoonte maakt doet zichzelf helemaal een plezier. “Vroeger schreef ik
voor ik naar huis ging op wat ik allemaal
niet af had gekregen en waar ik de volgende dag mee verder moest. Tegenwoordig schrijf ik daarna drie dingen op
waar ik trots op ben, wat ik fijn vond die
dag. Ik kom nu veel rustiger thuis.”
Strategie 5
Toevoegen van energiegevers
Nieuwe energiegevers. Soms kunnen
teamleden eenvoudig nieuwe energiegevers toevoegen aan hun eigen vel papier
door bij andere teamleden te kijken en
zich bewust te worden van wat er al is.
Ook is het mogelijk om nieuwe energiegevers toe te voegen door een andere
taakverdeling of door het organiseren

Werkvorm ‘Irritatie loslaten’
Bij deze werkvorm wordt aan teamleden gevraagd om een energievreter uit te kiezen waar ze geen invloed op, maar wel last van hebben.
Hun wordt gevraagd wat er nodig is om van deze energievreter afscheid te nemen en hoe ze dat willen doen. Hoe meer last, hoe serieuzer het ritueel dat teamleden vaak kiezen. Van het benoemen ‘ik laat
deze energievreter me niet langer gek maken’ en het verscheuren van
het memovelletje, tot het bouwen van een bootje dat je met het memovelletje erin daadwerkelijk loslaat op de stroom van een rivier.
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van feedback of teamactiviteiten. Zo besloot een team docenten bijvoorbeeld
om lesontwikkeling vooral bij die docenten te beleggen die energie kregen van
het benutten van hun creativiteit. En bedacht een team in een grote organisatie
hoe ze informatie kon krijgen om de
teamprestaties te zien, zodat het zich
regelmatig realiseert dat ook zijn bijdrage ertoe doet.
Aukje van den Bent, Huub Pennock en Pepijn
Nicolas zijn adviseurs bij De Goede Praktijk,
ontwikkelaars van ‘5 sterrenaanpak voor
werkplezier’ en de Bootcamp werkdruk op
15 december, zie www.overwerkdruk.nl/
bootcamp

Werkvorm
‘Goede gewoonte’
Hoe zou je er een gewoonte
van kunnen maken om van je
energiegevers te genieten?
Deelnemers nemen hun memovelletjes met energiegevers
als uitgangspunt bij een brainstorm en denken met elkaar
mee. Opschrijven? Aan het
eind van de dag? Op het moment dat het gebeurt? Er komen originele ideeën. ‘Even
rustig dankjewel zeggen bij
een compliment en het compliment dan echt even binnen
voelen komen’ bijvoorbeeld,
en ‘in de lunchpauze positieve
punten met elkaar delen’. De
tweede stap is echt de crux. De
teamleden bedenken dan hoe
ze het goede voornemen tot
een goede gewoonte kunnen
ontwikkelen. Want dat mag je
pas na 21 dagen volhouden
verwachten!
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Meer weten
over werkdruk?
Doe mee aan de Bootcamp over werkdruk
http://congres.overwerkdruk.nl/

Hoe staat het met uw werkdruk?
Doe de sneltest: http://arbo-online.nl/hoe-staat-het-met-uw-werkdruk/

Aan de slag met de app
Gebruik de app Stress Prevention at Work Checkpoints

Check of uw aan de regels voldoet
Met de Zelfinspectietool van de Inspectie SZW:
http://werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/zelfinspectie/te-hoge-werkdruk

Bekijk het kennisdossier van Arbokennisnet
http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/PSA/D_Werkdruk.pdf

Bestel het boek ‘5 sterrenaanpak voor een gezonde Werkdruk’,
Auteurs: Alex van der Wal, Arnold van Meerveld, Aukje van den Bent, Huub Pennock,
Vakmedianet.
http://www.vakmedianetshop.nl/arbo/boeken/5-sterrenaanpak-voor-gezondewerkdruk
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