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1. Inleiding 

 
Werkdruk kan gezonde stress opleveren die mensen en teams juist aanspoort tot het leveren van 
goede prestaties. Een probleem ontstaat als de spanning te lang aanhoudt of te hoog wordt (de stapel 
stukken wordt te dik). Óf als deze juist in het geheel niet aanwezig is omdat het werk zo weinig van je 
vraagt dat je in figuurlijke zin bijna in slaap dut (de stapel is te dun). In beide gevallen is er sprake van 
een verstoring van de balans en wel op zodanige manier dat daardoor problemen ontstaan. 
In dit protocol wordt ingegaan op hoge werkdruk. 

 

Door het verhelderen van deze klachten, kunnen deze risico’s worden verminderd, hulpmiddelen 
worden ingezet en maatregelen worden genomen en  neemt het verzuim af. Het welzijn neemt daar-
door toe. 
Of werkdruk uiteindelijk tot uitval leidt is afhankelijk van een aantal factoren die in dit protocol worden 
toegelicht. 
 
Dit protocol bestaat uit achtergrondinformatie en een stappenplan met toelichting. In het stappenplan 
worden activiteiten, doelen en rolverdeling beschreven en in de achtergrondinformatie worden de 
uitgangspunten en maatregelen toegelicht. 
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2. Uitgangspunten 

2.1 Voorkomen en terugdringen van verzuim 

Dit protocol beoogt het verzuim ten gevolge van werkdruk gerelateerde klachten te voorkomen en 
indien deze tot verzuim hebben geleid dit verzuim terug te dringen. 
Het protocol is onderdeel van maatregelen die de provincie neemt om werkdruk gerelateerde klachten 
te voorkomen of terug te dringen en het algemene AVR beleid.  
Het beleid op basis van de Arbowet, zoals dit al binnen de provincie is afgesproken wordt als bekend 
verondersteld. Op basis hiervan is de werkgever verplicht om de werknemer een goede werkplek aan 
te bieden en zorg te dragen voor voldoende rust en afwisseling in het werk, zodat er voldoende balans 
in de werkzaamheden is. 
 
Waarom werkdruk aanpakken? 
Wanneer er sprake is van een sterke werkdrukbeleving of ongezonde werkstress is hiervan op korte 
of lange termijn ongunstige effecten te verwachten, zoals minder motivatie, ziekte, kwaliteitsverlies en 
uiteindelijk kosten. 
 

2.3 Definitie van werkdruk in dit protocol  

Wat is werkdruk? 
 
Werkdruk gaat over de hoeveelheid werk (werkbelasting) die binnen een bepaalde periode naar 
behoren (volgens gestelde eisen) moet worden gedaan. Als er geen goede balans is tussen belasting 
en belastbaarheid kan dit leiden tot werkstress. 
Werkdruk is daarmee een oorzaak van werkstress, net als bijvoorbeeld tegenstrijdige taken en slechte 
werkomstandigheden. 
Werkdruk is situatiegebonden: de beleving van werkdruk wordt bepaald én ervaren door de persoon 
zelf, het team en de organisatie. 
 
Werkstress 
Stress betekent letterlijk “druk” of “spanning”. Stress heeft betrekking op een situatie waarin de balans 
tussen de gestelde eisen (door persoon zelf of de werkomgeving) en iemands vaardigheden en 
mogelijkheden (belastbaarheid) verstoord is.  
Het kan hier gaan om overbelasting, maar ook een tekort aan spanning kan stress opleveren: een 
tekort aan werk of te gemakkelijk of eenzijdig werk kan leiden tot verveling of moeite om de 
concentratie vast te houden.  
Gezonde stress hebben we nodig: deze zorgt ervoor dat we beter presteren. Als deze echter te lang 
aanhoudt, wordt de stress ongezond en ziekmakend. 
 

2.4 Vroegtijdige signalering ter voorkoming van arbeidsverzuim 

Aansluitend bij de maatschappelijke ontwikkelingen en bij recente inzichten in de 
gezondheidsbevordering is “snelle reïntegratie” als uitgangspunt gehanteerd. Bij werkdruk 
gerelateerde klachten geldt dat hoe eerder iemand de klachten serieus neemt hoe beter. Vroegtijdige 
signalering en het nemen van maatregelen ter voorkoming van werkdruk zijn essentieel. 

2.5 Eigen verantwoordelijkheid 

Naast het feit dat de organisatie verantwoordelijk is voor goede arbeidsomstandigheden en 
maatregelen ter voorkoming van werkdruk gerelateerde klachten wordt er in dit protocol vanuit gegaan 
dat de medewerker zelf ook kan bijdragen aan het voorkomen van klachten.  
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3.1  Stappenplan aanpak werkdruk 
 

 vragen stellen en 
beantwoorden 

mogelijke hulpmiddelen activiteiten 

 
Stap 1 
Voorkomen van 
werkdruk 

 
Hoe kan de organisatie 
werkdruk voorkomen? 
 
Hoe kan de 
medewerker werkdruk 
voorkomen? 

 
Om werkdruk te 
voorkomen moet bekend 
zijn wat werkdruk is en 
welke preventieve 
maatregelen er zijn, zie 
toelichting stap 1 

Medewerker en 
instelling kunnen een 
aantal activiteiten 
ondernemen om 
werkdruk te voorkomen, 
zoals een goede 
werkomgeving, goed 
gebruik van 
hulpmiddelen als 
computer, tillift, 
glijlakens e.d. zie 
toelichting stap 1 

 
Stap 2 
Werkdruk signaleren en 
analyseren van 
oorzaken 
 
 

 
Op welk niveau vindt 
werkdruk plaats? 
Welke elementen 
spelen een rol? 
Welke informatie is 
beschikbaar?  
 
 

 
Vragenlijst om informatie 
te verzamelen waarin 
informatiebronnen, 
oorzaken en opvattingen 
binnen ons zorgcentrum 
worden uitgewerkt; zie 
toelichting stap 2 
 

 
vragenlijst bespreken in 
werkoverleg of 
individueel; zie 
toelichting stap 2 

bij een medewerker Welke voorbodes zijn 
er van mogelijke 
werkdruk? 

gesprekken tussen 
medewerker en 
leidinggevende, , 
checklist met knelpunten, 
etc. 
zie uitwerking stap 2 
 

knelpunten bespreken  

 
bij een team 
 

Welke voorbodes van 
werkdruk zijn er binnen 
ons zorgcentrum? 
 

ziekteverzuimcijfers, 
RI&E;  
cijfers van hoeveelheid 
werk en personele 
bezetting; zie uitwerking 
stap 2 
 

bespreken met 
arbodienst en 
analyseren van 
gegevens 
 
cijfers analyseren: is er 
groei, hoe is de 
bezetting e.d. 

 
Stap 3 
Maatregelen bedenken 
en bepalen 

 
Welke passende 
maatregelen en 
oplossingen zijn er? 
Zijn deze haalbaar? 
 

 
voorbeelden (zie 
uitwerking stap 3): 
 
 

 
 
 
 

 
Voor een medewerker 

 
Welke knelpunten 
kunnen op korte termijn 
worden besproken/ 
opgelost en welke op 
lange termijn? 

 
(zie uitwerking stap 3! 
Gesprekken met 
leidinggevende, collega’s, 
professionele 
begeleiders,  
Werkplanning 
 

 
bespreken van 
mogelijke oplossingen 
 
 
planning maken, 
pauzes regelen 
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Voor het team Welke knelpunten 
kunnen op korte termijn 
worden besproken/ 
opgelost en welke op 
lange termijn? 

zie uitwerking stap 3, er 
zijn verschillende 
mogelijkheden om 
elementen van werkdruk 
aan te pakken; 
maatregelenlijst 

maken van een plan 
van aanpak 

 
Stap 4 
Uitvoeren van 
maatregelen en 
afspraken 

 
Welke maatregelen 
worden uitgevoerd? 
Binnen welke termijn en 
hoe? 
 

 
criteria om maatregelen te 
beoordelen en prioriteiten 
te stellen. 
zie uitwerking stap 4 

 
doelen formuleren in 
een plan van aanpak, 
dit bespreken en 
implementeren 

 
Stap 5 
Evaluatie en borging/ 
verankering 
 

 
 
is het gewenste effect 
bereikt? 

 
 
checklist evaluatie 
evaluatieplan 

 
afspraken over 
evaluatie maken en 
plannen 
 

 
 

3.2  Uitwerking van het stappenplan 
 

Stap 1: Hoe kan werkdruk worden voorkomen? 
 
Doelen 
Voorkomen van klachten die uiteindelijk tot ziekteverzuim kunnen leiden. 
 
Activiteiten door de medewerker zelf 
De medewerker zelf kan werkdruk voorkomen door bijvoorbeeld tijd goed in te delen, alert te zijn op 
signalen, te letten op leefgewoonten en op tijd te ontspannen. 
 

Activiteiten t.b.v. individuele medewerker 

Zorgdragen voor een goede werkomgeving, conform eisen van de Arbo-wet 
Inrichten van werkplek (computer, meubilair en hulpmiddelen, conform Arbo-wet) 
Geven van voorlichting, instructie over werkdrukbeheersing, invullen werkdrukmeter 
Voorlichtingsmateriaal, brochure 
Installeren van pauzesoftware 
Cursus werkdrukbeheersing 
Stimuleren van bewegen 
 
Activiteiten t.b.v. het team 
Bespreken van de resultaten in het team 
Afspraken over werk - en rusttijden, werkindeling, functie inhoud, 
Het handhaven van werk- en rusttijden, regelmatige pauze 
Stimuleren van bewegen 
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Stap 2:  Op welk niveau vindt de werkdruk plaats? 
 
1. Individueel 
2. In het team 
3 Op organisatieniveau 
 
Bij het signaleren van werkdruk is het van belang vast te stellen op welk niveau de werkdruk 
plaatsvindt: zo kunnen passende maatregelen worden bedacht. 
Het ene niveau kan invloed hebben op het andere niveau. Als een organisatie veel opdrachten krijgt 
kan dit tot werkdruk op teamniveau leiden en tot werkdruk op individueel niveau. 
 
 
1. Individueel niveau (de persoon zelf) 
Het gaat hier om de verstoring van de balans tussen: 
  

a) Het moeten (de taakeisen) 
Alle werkzaamheden die een medewerker vanuit zijn werk moet doen.  

 
b) Het mogen (de regelmogelijkheden) 
Alle dingen die een medewerker zelf kan beïnvloeden op het werk: zoals het maken van een 
planning, het nemen van pauze, de mogelijkheden van taak te wisselen en de mate van 
sociaal contact tijdens het werk. De regelmogelijkheden worden bepaald door de cultuur, 
bevoegdheden en regels binnen de organisatie, het team en de leidinggevende. 

 
c) Het kunnen (de capaciteiten) 
Alle kennis kunde en vaardigheden (competenties) die een medewerker nodig heeft om 
binnen een bepaalde tijd de taakeisen uit te voeren. 

 
d) Het willen 
Wat wil een medewerker bereiken? Wat is zijn motivatie, beroepshouding en karakter? 
 

De eerste twee elementen worden bepaald door de werkomgeving; de andere twee zijn de elementen 
vanuit de persoon zelf. 
Als deze vier elementen uit balans zijn ontstaat een verstoring van het evenwicht: dan spreken we van 
werkdruk. Of werkdruk negatieve gevolgen heeft hangt af van de ernst van de verstoring van dit 
evenwicht: hoe lang duurt het, ontspant medewerker voldoende, is er voldoende ondersteuning. Het 
hangt ook af van de ervaring van deze balans door de individuele medewerker. 
 
2. Het teamniveau 
 
Het gaat hierbij om de verstoring van de balans tussen: 
 
Enerzijds de vraag aan het team en de regelmogelijkheden/ bevoegdheden die de omgeving van het 
team biedt en anderzijds de capaciteiten van het team en de wijze waarop het team deze capaciteiten 
benut. 
 
Hierbij spelen vijf elementen een rol: 
 

a) De (interne) cliënten:   
De zorgvraag vanuit de cliënten. 

b) De regelmogelijkheden/ bevoegdheden:  
De vrijheid die het team heeft binnen haar omgeving: hoe is de organisatie ingericht, in 
teams ingedeeld, welke bevoegdheden heeft leidinggevende, etc. 

c) De capaciteit van het team:  
Dit is een optelsom van het aantal medewerkers en hun beschikbare tijd voor het team, 
hun kwaliteiten (opleiding, ervaring, werktempo) en hulpmiddelen. 
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Het benutten van deze capaciteit:Het organisatievermogen van het team, de keuzes die 
het team maakt. (taakverdeling tussen medewerkers, de planning, het benutten van de 
mogelijkheden van automatisering, communicatie met de (interne) klant). 

d) De sfeer in het team 
Belangrijk in deze situatie is de sfeer in het team: is er respect voor elkaar, is er tijd voor 
ontspanning en neemt men tijd voor elkaar? 

 
Een ernstige verstoring van de balans tussen deze elementen kan leiden tot negatieve gevolgen: er 
ontstaat achterstand in het werk, de kwaliteit komt onder druk te staan, samenwerking loopt niet goed, 
het verzuim in het team kan uiteindelijk toenemen. 
 
3. Het organisatieniveau 
 
Het gaat hierbij om de verstoring van het evenwicht tussen de (interne) klant en regelmogelijkheden 
enerzijds en de capaciteit van de organisatie en benutten van de capaciteit en mogelijkheden 
anderzijds 
 
Attentiepunt vooraf (zie bijlage) 
 
Om vast te stellen óf en op welk niveau werkdruk plaatsvindt kan als hulpmiddel een vragenlijst 
worden gebruikt. Deze bevat de volgende onderwerpen: 
 

 Beschikbare informatie over werkdruk 

 Wat wordt binnen de organisatie genoemd als oorzaken van werkdruk? 

 Zijn er binnen de organisatie gevolgen van werkdruk merkbaar? 

 Voelen medewerkers zich betrokken? 

 Hoe worden de opvattingen en de cultuur binnen de organisatie beschreven? 
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Stap 2 a: Het individu: hoe kan werkdruk worden gesignaleerd en  
geanalyseerd? 

 
Signaleren van werkdruk 
Van negatieve gevolgen van werkdruk zijn vooraf vaak voorbodes te zien. 
Op individueel niveau is dat te merken doordat iemand zich anders gedraagt dan anders: sneller 
geïrriteerd, stiller, bozer. De medewerker zelf kan het merken door klachten als gejaagdheid, minder 
productie e.d.  
 
Op deze voorbodes wordt ingegaan bij de vraag: hoe signaleer je werkdruk? 

 

Doelen: 

Tijdig onderkennen van werkdruk gerelateerde klachten 

Voorkomen dat klachten verergeren en leiden tot verzuim 

In kaart brengen welke knelpunten in het werk bestaan 

Een heldere analyse van de oorzaken maken. 
 
Signaleren  
Medewerker en leidinggevende zijn attent op signalen die kunnen wijzen op werkdruk gerelateerde 
klachten en die kunnen leiden tot stress bijvoorbeeld:  

 Ander gedrag: snel geïrriteerd, boos of verdrietig; veel klagen en cynisme. 

 Psychische klachten als lusteloosheid, somberheid, gevoel van machteloosheid, gejaagdheid; 

 Lichamelijke klachten als verhoogde bloeddruk, slapeloosheid, hoofdpijn, maagpijn, 
hartkloppingen; 

 Op het werk: minder productie, meer fouten, volle agenda, besluiteloosheid, minder motivatie, 
spanningen, etc. 

 
Oorzaken analyseren door: 
Bespreken van signalen door leidinggevende en medewerker waarbij knelpunten en mogelijke 
oorzaken aan de orde komen; 
Bespreken tijdens jaargesprekken, waarbij motivatie, gezondheid (van de medewerker) en kwaliteit 
van het werk en eventueel privé-omstandigheden aan de orde komen; 
Invullen werkdrukmeter of andere vragenlijst (zelfdiagnose) waarna de oorzaken kunnen worden 
besproken; 
Doorverwijzen naar bedrijfsarts of huisarts indien medisch oordeel nodig lijkt. 

 
Stap 2 b. Het team: hoe kan werkdruk worden gesignaleerd en  

geanalyseerd? 
 
Op teamniveau zijn negatieve gevolgen van werkdruk te merken doordat er steeds meer overuren 
worden gemaakt, geen vakanties opgenomen kunnen worden, de stapel werk lijkt te groeien, veel ad 
hoc klussen moeten worden gedaan waarover gemopperd wordt, e.d. 
 
Signaleren van werkdruk binnen het team/ organisatorisch 
Medewerkers en leidinggevende zijn attent op signalen die kunnen wijzen op werkdruk gerelateerde 
klachten zoals: minder productie, meer overuren, onderlinge spanningen, de sfeer, meer kortdurend 
ziekteverzuim, stijging van het ziekteverzuim, meer fouten. 
 
Signalen analyseren door: 
 
Verzamelen van bestaande en nieuwe gegevens: 

 Analyseren van ziekteverzuimcijfers, samen met de arbodienst 

 Bespreken in werkoverleg van mogelijke oorzaken voor werkdruk. 

 Cijfers over hoeveelheid werk analyseren; wat is de personele bezetting? 
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 Vaststellen of er sprake is van werkdruk door onderzoek bijvoorbeeld: Invullen van 
werkdrukmeter (organisatorische deel), een checklist invullen. 

 Schema waarin oorzaken kunnen worden vastgelegd. 

 Uitgebreid werkbelevingsonderzoek, de RI&E 

 Verslagen van functionerings- en jaargesprekken. 

 Verslagen van sociaal medisch team. 
 
Attentiepunt bij het analyseren van gegevens 
Vaak is er al veel informatie beschikbaar, waar gebruik van kan worden gemaakt. Het is raadzaam 
daarbij de volgende vragen te beantwoorden: 

 Vaststellen wat de waarde van de gegevens is: datum, kwaliteit, waarde en waar deze 
informatie vandaan komt; 

 Wat is er tot nu toe gebeurd er met de informatie en door wie? Is er beleid ontwikkeld, is er 
samenhang met andere beleidsonderdelen? 

 Als er informatie is, maar het is onduidelijk wat er mee is gebeurd, wat is daarvan dan de 
reden? 
Denk hierbij aan: is er een probleem met het vertalen naar concrete actie, tegenstrijdige 
belangen, ontbreken van middelen. 

 

Stap 3   Welke oplossingsrichtingen en maatregelen zijn er? 
 
Doelen  
Met passende maatregelen het werk kunnen uitoefenen, vermindering van werkdruk voor de 
medewerker en het team. 

Belastbaarheid van medewerker verhogen. 

 
Stap 3a. Het individu 
 
Activiteiten: Individueel 
Afhankelijk van de oorzaak kan er door leidinggevende en medewerker een plan van aanpak worden 
opgesteld om de werkdruk te verminderen. In de bijlage is een lijst te vinden waaruit gekozen kan 
worden.  
 
Voorbeelden zijn: regelmatig gesprekken met leidinggevende over prioriteiten stellen, keuzes maken 
en plannen, coachingsgesprekken, de inhoud van het werk, de regelmogelijkheden, collega’s, de 
organisatie, etc.. 

 
Stap 3 b. Het team:  
 
Het is afhankelijk van de oorzaken van de werkdruk welke maatregelen passend zijn. Hier wordt een 
aantal mogelijkheden genoemd, in de bijlage is een overzicht van andere maatregelen opgenomen. 
 

 Bespreken van mogelijke oorzaken en daarbijbehorende maatregelen: welke knelpunten kunnen 
op korte termijn worden besproken en welke op lange termijn? 

 
Attentiepunten bij het kiezen van de juiste maatregelen 
 
Doelen 
Bij het kiezen van maatregelen is het belangrijk om af te wegen of de bedachte maatregel bijdraagt 
aan het verminderen van de werkdruk. Niet alles kan tegelijk worden aangepakt, daarom worden 
prioriteiten gesteld. 
 
Mogelijke criteria om de maatregel te beoordelen en prioriteiten te stellen: 
Is de maatregel gericht op een knelpunt waar we veel last van hebben? 
Verwachten we dat de maatregel effectief zal zijn (lost het een knelpunt op?) 
Is de maatregel eenvoudig uit te voeren of ingewikkeld? 
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Wat kost het om de maatregel uit te voeren (in tijd en geld)? 
Hoeveel draagvlak is er voor deze maatregel bij degenen die het moeten uitvoeren? 
Hoeveel draagvlak is er bij degenen die er profijt van moeten hebben? 
Past de maatregel bij lopende ontwikkelingen in de organisatie? 
 
Mogelijke criteria om een pakket van maatregelen te beoordelen (als dit aan de orde is) : 
Leveren de maatregelen zowel op korte termijn als op lange termijn effect op? 
Zijn de maatregelen op alle niveaus (individueel, team en organisatiebreed) merkbaar? 
Is er draagvlak voor het hele pakket van maatregelen? 
 
 

Stap 4. Uitvoeren van maatregelen en afspraken: hoe gaan we er mee  
verder? 

 
Na het beoordelen van de maatregelen: 
Kiezen van definitieve maatregelen. 
Vastleggen van afspraken in een plan van aanpak en voorstel voor evaluatie. In het plan van aanpak 
worden in ieder geval de volgende onderdelen opgenomen:  

 Om welk knelpunt gaat het; 

 Om welke maatregel gaat het; 

 Wat zijn de afgesproken activiteiten; 

 Door wie worden de activiteiten ondernomen? 

 Hoe ziet de planning van de activiteiten er uit. 

 Wat zijn de beoogde resultaten? (als het om een team gaat: daling van het percentage van 
mensen met klachten over werkdruk!) 

 Gemaakte afspraken individueel en in het team vastleggen in verslag. 
 

Stap 5. Evaluatie van de maatregelen & borging 
 
Doelen: 
Tussentijdse afstemming over voortgang van de afspraken 
Vaststellen van vervolgstappen 
Aandacht behouden voor het thema. 
Afsluiting 
 
Activiteiten 
Evaluatie van genomen maatregen: is het gewenste effect bereikt? 
 
Attentiepunt 
Evaluatie van genomen maatregelen is een onderdeel dat vaak vergeten wordt of waar geen tijd voor 
wordt gemaakt. Het is daarom raadzaam om van tevoren af te spreken wanneer en hoe maatregelen 
worden geëvalueerd. 
 
Voorbeeldafspraak: 
Wanneer evalueren we? 
Hoe evalueren we? 
Welke resultaten hebben we afgesproken? 
Zijn de resultaten bereikt? Welke wel, welke niet? 
Wat doen we met de resultaten? 
Hoe borgen we de resultaten? 
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Bijlage 1:Checklist bij het signaleren van werkdruk 
 

Preventie: 8 praktijkregels die een goed antistress-beleid helpen bevorderen (PW oktober 2004) 

 
1. de inhoud van het werk is goed geregeld 
2. er is een evenwichtige werklast op individueel, afdelings- en organisatieniveau 
3. medewerkers hebben voldoende contactmogelijkheden met collega’s en leidinggevende 
4. medewerkers hebben voldoende mogelijkheden om problemen in eigen werk op te lossen. 
5. medewerkers kunnen omgaan met de emotionele belasting die samenhangt met werk 
6. werk- en rusttijden zijn in balans 
7. de bronnen van werkdruk- en stress worden regelmatig geanalyseerd 
8. de organisatie stelt op basis van die analyse een plan van aanpak op, voert dat uit en 

analyseert het. 
 
1. Zijn er voorbodes (symptomen) van mogelijke werkdruk? 
 
Individueel 

 Heeft de medewerker lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, slapeloosheid, hartkloppingen, 
verhoogde bloeddruk, hoofdpijn, nekpijn, pijn in de schouders of rug? 

 Heeft de medewerker psychische klachten, zoals lusteloosheid, neerslachtigheid, wisselende 
stemmingen, geprikkeldheid, gevoel dat hij wordt opgejaagd? 

 Heeft de medewerker in het werk veel en vaak last van vergeetachtigheid, meer fouten, 
besluiteloosheid, cynisme en verbittering, concentratieproblemen, piekeren, tegen alles opzien. 

 
Team 

 Verslagen van werkoverleg 

 RI&E en werknemertevredenheid onderzoek 

 Ziekteverzuimcijfers (stijgt het ziekteverzuim, met name kortstondige ziekte?) 

 Meer houding- en bewegingsklachten 

 Onderlinge spanningen 
 

2. Het achterhalen van oorzaken 
 
Organisatorische risico’s  

 Zijn er voldoende regelmogelijkheden? 

 Is er voldoende steun van/ voor leidinggevende en/ of collega’s 

 Zijn de pauzes geregeld en genomen? 

 Is er voldoende afwisseling in het werk? 
 

Persoonsgebonden risico’s  

 Welke karaktereigenschappen heeft de medewerker: (té) perfectionistisch? (té) gedreven? 

 Wat zijn de ambities van de medewerker?  

 Is er sprake van een goede afbakening en relativering van taken. 

 Hoe is de privé-situatie: kan men thuis redelijk werken: goede werkplek thuis en balans tussen 
werk en privé proberen te behouden. 

 
Om oorzaken te achterhalen kunnen onderstaande kenmerken worden besproken. 
(bron:  werkbelevingsonderzoeken arbodiensten) 
 
 
 
 
 
 
 
Kenmerken van het werk die klachten/ spanningen veroorzaken. 
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 Taken zijn duidelijk        ja/ nee 

 Men kan doorwerken aan stukken      ja/ nee 

 Werk wordt tijdig aangeleverd      ja/ nee 

 Besluitvorming loopt over veel schakels     ja/ nee 

 Werk achter elkaar kunnen afmaken      ja/ nee 

 Vervanging bij ziekte is snel geregeld     ja/ nee 
 
Genoemde attentiepunten: 

 Moeite met steeds ingewikkelder werk     ja/ nee 

 Hinder door onverwachte situaties (veel ad hoc klussen)   ja/ nee 

 Werk loopt vaak anders dan zelf gewild     ja/ nee 

 Wachten op anderen voor men met eigen werk verder kan   ja/ nee 

 Werk wordt bemoeilijkt door afwezigheid van anderen   ja/ nee 

 Samenwerking met andere afdelingen/ groepen binnen  
Het zorgcentrum loopt niet goed.      ja/ nee 

 
 
3. Mogelijke maatregelen 
 
Individuele maatregelen 

 (Regelmatig) gesprek met leidinggevende over takenpakket: pas dit nog bij functieprofiel en 
competenties? 

 Afspraken vastleggen en regelmatig bespreken of deze worden uitgevoerd. (Bijvoorbeeld in 
jaargesprekken) 

 Afspreken wanneer men wel en wanneer men niet gestoord wil worden 

 Aan leidinggevende feedback over de taakuitvoering vragen 

 Aan collega’s vragen hoe ze ermee omgaan? Hoe kunnen collega’s helpen? 

 Klachten bespreken met bedrijfsarts of arboverpleegkundige (tijdens preventief spreekuur), 
zonodig ondersteunende behandeling vragen. 

 
M.b.t. tot werktijden en afwisseling:  

 Planning maken, prioriteiten stellen, extra tijd voor ad hoc klussen inplannen, 15% vrijhouden voor 
onverwachte zaken, andere werkverdeling 

 Training stresshantering, timemanagement, assertiviteit volgen (zoals de CiEP cursus) 

 Opleiding volgen die bijdraagt aan het uitoefenen van de functie (deskundigheidsbevordering) 
 
Willen (motivatie) en kunnen met elkaar in balans brengen door: 

 Invullen van werkdrukmeter (zelfdiagnose) om oorzaken te achterhalen en deze bespreken, 
afhankelijke van de oorzaken plan van aanpak opstellen en uitvoeren; 

 Begeleiding of coaching, supervisie door collega, coach, bedrijfsmaatschappelijk werk, andere 
deskundigen. 

 Bespreken van aanbevelingen en verbeteringen die uit gesprekken en begeleiding komen (door 
leidinggevende en medewerker) 

 Meer afwisseling in het takenpakket brengen 

 Geen werk mee naar huis nemen 

 Duidelijke grenzen stellen 

 Laten overnemen van taken, delegeren van taken 

 Luisteren naar anderen 
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Bij ziekte: 

 Adviesgesprek over belastbaarheid van de medewerker, plan van aanpak opstellen. 

 Behandelplan van de arts bespreken: welke maatregelen of hulpmiddelen zijn nodig om te kunnen 
werken? 

 
Specifiek voor leidinggevende 

 Bij afwezigheid vervanging regelen, zodat medewerkers met eigen werk verder kunnen 

 Geven van duidelijke werkopdrachten / taakduidelijkheid en tijdigheid 

 Nemen van verantwoordelijkheid 

 Aandacht voor interne communicatie 

 Serieus nemen van klachten 

 Onderlinge intervisie (tussen leidinggevenden) 

 Cursus leidinggeven, waar het thema werkdruk aan de orde komt 

 Motiveren van medewerkers 
 
Op teamniveau 
Bespreken van signalen en oorzaken in het werkoverleg 

 Werkoverleg verbeteren: wat bespreken we, wat niet, wat doen we met genomen besluiten en 
gemaakte afspraken? 

 Binnen het werkoverleg het volgende bespreken: op welke wijze kunnen we verbeteren? Kijken 
om het werk op een andere manier in te delen. Wat zijn  knelpunten die we snel op kunnen lossen 
en welke zijn op lange termijn op te lossen? Inventariseren van mogelijkheden. 

 Taakverdeling binnen het team aanpassen aan individuele kwaliteiten. 

 Feedback vragen van aan de cliënten/familie de geleverde diensten. 

 Als het een capaciteitsprobleem betreft: eventueel tijdelijk extra bezetting uit andere teams, indien 
nodig extra personeel inzetten. 

 Coaching of intervisie organiseren; 

 Werkdrukcultuur bespreken 
 
Maatregelen op organisatieniveau 

 

 Afdelingen die van elkaar afhankelijk zijn met elkaar in verband brengen om 
werkdrukknelpunten te bespreken via de overkoepelende werkgroep werkdruk en werklast.. 

 Beschikbaar stellen van gegevens over verzuim, (met werkdruk als onderdeel) in 
samenwerking met de arbodienst. 

 Communicatie over werkdruk, werkdrukcultuur 
 
 
 
Het protocol Werkdruk is in werking getreden op 24 juni 2008. 
Bij evaluatie op 25 september 2015 zijn er geen wijzigingen aangebracht 
Het voorliggende protocol werkdruk is per 9 september 2013 van kracht. 
Bij evaluatie in augustus 2016 zijn geen wijzigingen aangebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


