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Voorwoord

Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken

(Chinees spreekwoord)

Een belangrijk speerpunt in het deelconvenant Arbo- en verzuimbeleid psychische belasting Hoger Onderwijs en

Wetenschappelijk Onderzoek is het verminderen van psychische belasting, ofwel: de ‘ervaren werkdruk’ in de terminologie

van het Arboservicepunt HOO. Om die reden heeft het arboservicepunt samen met Arbo Unie een instrument ontwikkeld

dat instellingen in de sector ondersteunt bij het maken van een plan van aanpak om de ervaren werkdruk te verlagen.

Hoe komt het dat mensen in de sector werkdruk als hinderlijk ervaren en dat dit onderwerp zo moeilijk op de 

gespreksagenda komt? Deze vragen stonden centraal in het vooronderzoek bij de ontwikkeling van dit instrument. 

Tijdens de gesprekken in het veld rond het thema werkdruk waren veel verschillende geluiden te horen. Maar er kwamen

evenveel overeenkomsten naar voren, zoals de grote betrokkenheid van de geïnterviewden bij hun organisatie en het 

onderwerp werkdruk.

Gebaseerd op de bevindingen uit het vooronderzoek, is gekozen voor het ontwikkelen van een methodiek die ondersteunt

bij het opstellen van een plan van aanpak waarin alle aspecten met een invloed op de ervaren werkdruk een plek hebben 

gekregen. De methodiek is geen dwingend format, maar een hulpmiddel om gesprekken over werkdruk op gang te brengen

en de samenwerking tussen de verschillende geledingen van de organisatie bij de aanpak van werkdruk te bevorderen. 

Deze uitgave is vooral bestemd voor het College van Bestuur, leidinggevenden en medewerkers Personeel & Organisatie

binnen de instelling die iets willen doen aan de werkdruk. Daarnaast is de informatie wellicht interessant voor 

anderen die zich hiermee, binnen of buiten de instelling, willen bezighouden. Kortom: voor allen die aan de 

kwaliteit van arbeid willen werken om de medewerkers in de sector gemotiveerd en gezond te houden. 

We wensen iedereen die met deze methodiek gaat werken veel succes bij het opstellen van een plan van aanpak om de 

ervaren werkdruk te verlagen.  

Den Haag, januari 2004 
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Wat is werkdruk eigenlijk? Waarom en voor wie is deze uitgave samengesteld? In dit eerste hoofdstuk geven we 

antwoord op deze vragen en belichten we het belang van een gerichte aanpak van werkdruk voor uw instelling. 

Verder vindt u hier informatie over het vooronderzoek in een aantal instellingen en de bevindingen uit dit 

onderzoek. Tot slot komt de methodiek voor een aanpak aan de orde, evenals de toepassing van deze methodiek.  

1.1  Psychische belasting, werkdruk… Waar praten we over?

Psychische belasting en werkdruk: het zijn algemeen bekende begrippen, waar echter niet iedereen hetzelfde onder verstaat.

De verschijnselen zijn dan ook niet gemakkelijk te definiëren. In het algemeen wordt onder het meest omvattende begrip,

psychische belasting, verstaan: alle factoren die van invloed zijn op het ervaren van werkstress; factoren die ook wel 

stressoren worden genoemd. Werkdruk is moeilijk te definiëren, omdat het onderscheid tussen ‘objectieve’ zwaarte van het

werk en de ervaren werkdruk niet gemakkelijk is te maken. Wat de ene medewerker ervaart als werkdruk, is voor een ander

een prettige werkdynamiek. De opvatting, ofwel de beleving van het begrip werkdruk kan dus per medewerker verschillen,

maar ook per sectie of team. We zouden werkdruk kunnen omschrijven als een verschil tussen werkbelasting en 

belastbaarheid, ofwel: de medewerker kan de gestelde taken niet op een verantwoorde manier uitvoeren binnen de gestelde

periode. Het begrip ‘disbalans’ speelt bij werkdruk een centrale rol. Het Arboservicepunt HOO spreekt steeds van de 

ervaren werkdruk om nadrukkelijker oog te hebben voor de beleving en het subjectieve ervan.

Hoofdstuk 1
Inleiding
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1.2  Waarom deze uitgave?

Werkdruk is een belangrijke veroorzaker van ziekteverzuim en WAO-instroom. In het deelconvenant Arbo- en 

verzuimbeleid psychische belasting Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek is het verminderen van psychische

belasting dan ook een belangrijk speerpunt. Voor het Arboservicepunt HOO was dit de aanleiding om samen met Arbo Unie

een instrument te ontwikkelen dat instellingen in de sector ondersteunt bij het maken van een plan van aanpak om de 

werkdruk te verlagen. Dit instrument, een methodiek met een concreet stappenplan, vindt u in deze uitgave.  

1.3  Voor wie is de methodiek in deze uitgave bestemd?

De methodiek is bestemd voor iedereen die te maken heeft met het thema werkdruk en daar iets aan wil doen. Dat kan een

lid van het College van Bestuur (CvB) zijn, een faculteits-, dienst-, of afdelingsdirecteur, medewerkers Personeel &

Organisatie (P&O) of anderen die zich, binnen of buiten de instelling, beleidsmatig bezighouden met de ontwikkelingen in

de sector, met het zoeken van oplossingen voor problemen die hier een rol spelen. Met andere woorden: de methodiek is

bedoeld voor iedereen die zich de vraag stelt wat de voorwaarden zijn om als instelling een gericht plan van aanpak te 

kunnen leveren.

1.4  Het belang van een gerichte aanpak

Wanneer er binnen een instelling sprake is van een sterke werkdrukbeleving, zijn hiervan op korte of langere termijn

ongunstige effecten te verwachten, zoals demotivatie, uitval, kosten, en kwaliteitsverlies. Alle reden om het probleem 

voortvarend en gericht aan te pakken, waarbij de interactie vooropstaat: het aangaan van gesprekken over werkdruk.

Ongetwijfeld spelen daarbij de specifieke belangen van de diverse geledingen binnen de instelling een rol. Dat hoeft echter

geen beletsel te vormen om de ervaren werkdruk op een gestructureerde manier aan te pakken. Juist verschillen in 

perspectief kunnen het draagvlak en de effectiviteit van interventies vergroten. Een voorwaarde daarbij is dat de 

instellingen openstaan voor die verschillen en ze respecteren. 
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1.5  Het vooronderzoek

De methodiek in deze uitgave is tot stand gekomen na vooronderzoek binnen vijf instellingen in de sector:

- Van Hall Instituut, Leeuwarden;

- Universiteit van Tilburg, Tilburg;

- Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Wageningen;

- Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam;

- Hogeschool van Utrecht, Utrecht.

Centraal in dit vooronderzoek stonden interviews met een aantal personen, afkomstig uit verschillende geledingen binnen

deze instellingen. Daarin waren hun ervaringen met de aanpak van werkdruk leidraad van gesprek. Hoe komt het dat 

mensen in de sector werkdruk als hinderlijk ervaren en dat dit onderwerp zo moeilijk op de gespreksagenda komt? Uit de

gesprekken bleek dat werkdruk op vele verschillende manieren benaderd en beoordeeld wordt, maar er bleken ook grote

overeenkomsten in beleving, zoals de grote betrokkenheid van de geïnterviewden bij hun organisatie en bij het onderwerp

werkdruk.

1.6  Bevindingen uit het vooronderzoek

Het valt op dat de geïnterviewden, vanuit hun verschillende referentiekaders, zeer verschillende opvattingen hebben over

werkdruk. Sommigen hebben het vooral over taakbelasting, anderen met name over de onderlinge communicatie.

‘Zolang je er lol in hebt, maakt extra taakbelasting niet zo veel uit.’

‘Werkdruk heeft vooral met piekbelasting te maken.’

‘Werkdruk is een persoonlijke ervaring.’

‘De organisatiestructuur creëert spanningsvelden en gebrek aan kruisbestuiving.’
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Versnippering en het ontbreken van consistentie als het gaat om interventies is een thema dat vaak naar voren komt.

‘Meestal leidt de commotie over werkdruk tot eenmalige acties.’

‘Het is makkelijker sturen op het individu dan op de structuur.’

Een ander belangrijk aspect is het bestaan van belangentegenstellingen, politiek gekleurde processen in de wijze van

omgaan met elkaar.

‘De MR doet geen zaken met het CvB en MT.’

‘Het gaat vooral om de manier waarop. Ze denken dat we allemaal marathonlopers zijn.’

‘De afstand tussen top en vloer is enorm.’

Behoeften lopen sterk uiteen: meer kennis over het ontstaan van werkdrukbeleving, uitwisseling van ervaringen, 

ondersteuning bij interventies, bespreekbaar maken van gedragsfenomenen binnen de organisatie en de cultuur.

‘Hoe krijg je dit inzicht in de hoofden van de mensen?’

‘Om de werkdruk te veranderen is het nodig dat medewerkers meer op hun eigen gedrag 

gaan letten.’

‘Ik krijg geen beweging in de werkdrukdiscussie.’

‘Het CvB heeft weinig kennis over werkdruk.’

‘Je scoort als je klaagt.’

‘Het zit ’m in de cultuur.’
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1.7  Opzet van de methodiek

In vervolg op de interviewronde is in nauwe samenwerking met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers binnen een

‘klankbordgroep’ toegewerkt naar een methodiek die instellingen ondersteunt bij het maken van een plan om het 

werkdrukvraagstuk concreet en resultaatgericht aan te pakken.

Leden klankbordgroep:

Dhr. M. Wilders (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag)

Mw. S. van Leeuwen (Universiteit Leiden, Leiden)

Dhr. A. de Korte (Hogeschool Zeeland, Vlissingen)

Dhr. G. Willemsen (Algemene Onderwijsbond, Utrecht)

Dhr. J. Lensen (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Den Haag)

Mw. L. Menu (Arboservicepunt HOO, Den Haag)

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is geweest om zo veel mogelijk gebruik te maken van reeds beschikbare 

informatiebronnen.

‘Er is al een reusachtig arsenaal aan instrumenten.’

‘Als ik het opnieuw kon doen, dan zou ik alle geledingen er veel eerder bij betrekken.’

De methodiek is bedoeld om instellingen te ondersteunen bij het op gang brengen van effectieve interactie rond de beleving

van werkdruk, want hoe mensen werkdruk beleven is cruciaal voor een gerichte interventie. Deze ervaren werkdruk  is dan

ook een van de belangrijkste uitgangspunten van deze methodiek. 

Het opzetten van een vooral veranderkundige bril bij de ontwikkeling van de methodiek is sterk ingegeven door de inhoud

van de gesprekken met functionarissen uit het werkveld. In de vorm van letterlijke citaten zijn die geluiden in de 

methodiek, in ruime mate terug te vinden.

De methodiek is zo ontwikkeld dat de instelling deze ook op deelaspecten kan inzetten en toepassen. Daarmee wordt het

mogelijk aan te sluiten bij de specifieke vragen en behoeften van een instelling.
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1.8  Toepassing van de methodiek

De methodiek, in hoofdstuk 4 concreet uitgewerkt in de vorm van een stappenplan, kan op verschillende manieren en op

verschillende niveaus binnen de organisatie worden toegepast. Dat is sterk afhankelijk van de veranderingsbehoefte of 

-noodzaak binnen de instelling, de unit, de afdeling, het team of het individu. Als er bijvoorbeeld binnen een specifieke

afdeling of een bepaald team sprake is van een sterke werkdrukbeleving die om verandering vraagt, is het uiteraard weinig

zinvol om een plan van aanpak voor de hele organisatie te maken. Andersom kan het zijn dat uitsluitend individuele 

interventies onvoldoende blijken om structurele, in de organisatie liggende oorzaken van ervaren werkdruk aan te pakken. 

Het stappenplan in hoofdstuk 4 en de ondersteunende bijlagen zijn geschikt om op elk niveau in de organisatie ingezet te

worden. Het doorlopen van de stappen, op welk niveau dan ook, leidt tot een goede probleemanalyse en een plan van 

aanpak op maat.

Uiteraard is toepassing van de methodiek alleen zinvol wanneer binnen de instelling het uitgangspunt wordt onderschreven

dat in de analyse en aanpak vooral de beleving van werkdruk centraal staat. De visie die daaraan ten grondslag ligt, wordt in

hoofdstuk 3 uitgebreid toegelicht.



Hoofdstuk 2
Werkdruk: bekend, 

maar ook bespreekbaar?
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Hoofdstuk 2
Werkdruk: bekend, maar ook bespreekbaar?
Dankzij een groot scala aan onderzoeken en rapporten is er binnen de sector veel bekend over ervaren werkdruk en

daaraan verwante onderwerpen (zie ook Informatiebronnen op pag. 69). Het voert hier te ver om op alle details van

deze informatie in te gaan. Wel stippen we in dit hoofdstuk enkele essentiële onderwerpen aan, zoals die naar voren

kwamen in het vooronderzoek: de beleving van werkdruk in de sector, oorzaken, aanpak en bespreekbaarheid. Ook

geven we een korte toelichting op de verplichtingen van de instelling met betrekking tot het onderwerp werkdruk.

2.1  Oorzaken en drijfveren

Oorzaken van werkdruk
Werkdruk wordt in de sector vaak gezien als een subjectieve, individuele ervaring als gevolg van de hoge leefdruk.

‘Thuis hebben ze ook nog van alles te doen: tennis, de kinderen… Wat is dan werkdruk? Ik noem het

leefdruk. En leefdruk is niet te sturen, want dat is een heilig huisje.’

Opgelegde onderwijsvernieuwingen, de hoge taakbelasting en de concurrentiedruk worden als belangrijkste 

werkgerelateerde oorzaken aangeduid. 

‘Den Haag is heel bepalend, het ministerie verzint vaak wat nieuws; daar heb je geen invloed op. 

Een eigen koers bepalen, verloopt moeizaam.’ 

‘Wat we in dezelfde tijd moeten doen, is vermeerderd.’
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Dat werkdruk ook het gevolg is van te weinig regelmogelijkheden in relatie tot de gestelde eisen, over- of onderkwalificatie

en onvoldoende ondersteuning is een minder bekende invalshoek voor veel medewerkers.

‘Het zijn altijd dezelfde mensen die de extra klussen moeten opknappen.’

‘Het gaat om het investeren in effectief leiderschap.’

Drijfveren van medewerkers
Waardering, de goede relatie met collega’s, leuke (en succesvolle) studenten en jonge onderzoekers, de grote mate van 

zelfstandigheid, de afwisseling en de werkinhoud in het algemeen is wat de medewerkers drijft, wat hen energie geeft en

waardoor ze zich blijven inzetten voor de instelling. 

‘Collega’s zijn bijna vrienden: dat houdt ons op de been.’

‘In een goed team ligt de nadruk op onze core business: onderwijs.’

‘Een student die het goed doet: daar word ik enthousiast van.’

2.2  Integrale aanpak is lastig

De meeste instellingen hebben voldoende informatie in huis die inzicht geeft in oorzaken en gevolgen van ervaren 

werkdruk. Denk bijvoorbeeld aan: (ziekte)verzuimcijfers, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, sectorale 

werkdrukonderzoeken, een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), periodieke arbeidsgeneeskundige onderzoeken en 

verslagen van functioneringsgesprekken. Overal in de sector zijn goede intenties, initiatieven, instrumenten en kennis te

vinden. Maar vaak zijn interventies curatief en op individueel niveau gericht en is (personeels)beleid op deelaspecten goed

geregeld. Structurele maatregelen lopen echter snel stuk op emotioneel en politiek beladen discussies en 

belangentegenstellingen.

‘We hebben wel een MTO, maar wat komt daaruit?’

‘RI&E, PAGO, MTO: dat zijn verplichte nummertjes.’

‘Zodra het bij de PZ-functionaris terechtkomt, raakt de organisatie het zicht kwijt.’

‘Wij worden ‘de overkant’ genoemd.’

‘Er is een grote starheid in het denken van het CvB.’
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2.3  Bespreekbaarheid van het onderwerp

De sector heeft behoefte aan meer kennis over het onderwerp en een open, constructieve discussie. Het bespreekbaar maken

van alle facetten van ervaren werkdruk vergemakkelijkt het leggen van verbanden tussen fenomenen die als geïsoleerd 

worden ervaren. Ondersteuning (intern of extern) bij de implementatie van een plan van aanpak en uitwisseling van kennis

en ervaring met andere instellingen uit de sector kunnen dat proces versnellen.

‘Hoe gaan anderen daarmee om?’

‘Dat streven naar autonomie is reusachtig; dat staat uitwisseling van informatie in de weg.’

‘We moeten toe naar het koppelen van verschillende signalen.’

‘Hier ontbreekt vooral een 360 graden-benadering.’

2.4  Verplichtingen

De sector heeft niet alleen te maken met wat hij zelf wil doen met het thema werkdruk, maar hij moet ook voldoen aan een

aantal verplichtingen, bijvoorbeeld die in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet en de afspraken in het 

arboconvenant met de sector, gericht op de aanpak van werkdruk. De Arbeidsinspectie zal met ingang van januari 2004

scherper toezicht gaan uitoefenen op het aanwezig zijn van een plan van aanpak gericht op werkdruk (zie ook

Informatiebronnen op pag. 69).



Hoofdstuk 3
Visie en werkmodel 
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Hoofdstuk 3
Visie en werkmodel 
In dit hoofdstuk geven we een visie op werkdruk(beleving) en bespreken we de in onderwijs en wetenschap bekende

partituur Zicht op Verzuim als een denkkader en werkmodel om tot een plan van aanpak voor werkdruk te komen.   

3.1  Visie op werkdruk

Indrukwekkende stapels literatuur en onderzoeksrapporten maken in ieder geval één ding duidelijk: werkdruk is een breed

begrip. Zoals we in hoofdstuk 1 zagen, spelen vele factoren een rol in het ontstaan en de beleving ervan. Disbalans is 

daarbij een centraal aspect. Wanneer spreken we nu van balans of disbalans? Dat hangt in veel gevallen samen met 

kenmerken van de taak, de functie en de organisatiecontext, maar ook op kenmerken van de medewerker die de taak of de

functie vervult. Die kenmerken zijn niet stabiel in de tijd, want organisaties en werk veranderen, en mensen ook. Bij wijze

van spreken: wat voor de één vandaag werkdruk is, is dat voor de ander niet, en morgen kan dat best andersom gelden.

Werkdruk laat zich dan ook moeilijk objectiveren. 

Het individu beslist
Een succesvolle aanpak van werkdruk is dus gecompliceerd. De belevingsfactor is immers minstens zo belangrijk als de

objectiveerbare factoren. Algemene maatregelen werken dan ook niet. Deze maatregelen hebben vaak het karakter van 

containerbegrippen: ‘meer personeel’, ‘meer en betere communicatie’, ‘beter management’, ‘minder vergaderen’, ‘meer

betrokkenheid’. Werken aan dergelijke algemene maatregelen leidt niet vanzelf tot een betere werkbeleving op individueel

niveau, terwijl dat wel nodig is. Juist op dat individuele niveau worden uiteindelijk beslissingen genomen, bijvoorbeeld om

te verzuimen, zich terug te trekken, minder te presteren of om te vertrekken. Dit kunnen we zien als menselijk gedrag, dat

weliswaar in belangrijke mate beïnvloed wordt door factoren in de (werk)omgeving. Maatregelen op het gebied van 

werkdruk en de beleving daarvan moeten door het individu als zodanig herkend en erkend worden om tot gedragsverandering 

te leiden, en uiteindelijk tot verzuimreductie, een hogere kwaliteit en meer motivatie. Juist omdat de individuele beleving

van werkdruk het uitgangspunt moet zijn, staat die beleving centraal in deze methodiek om werkdruk aan te pakken.
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3.2  De partituur Zicht op Verzuim

De veelheid aan invalshoeken maakt het gesprek over (ervaren) werkdruk vaak bij voorbaat tot een Babylonische 

spraakverwarring. Het hanteren van een goed bruikbaar en praktisch denk- en werkkader kan veel onnodige discussie 

voorkomen. De partituur Zicht op Verzuim (zie figuur 1 op pag. 25) van het arboservicepunt biedt een helder 

begrippenkader om alle aspecten aan bod te laten komen. Daarmee kan het gesprek over de beleving van werkdruk en het

maken van een plan van aanpak goed verlopen. Uiteraard gaat het in dat gesprek over veel meer dan alleen over verzuim.

Verzuim is immers slechts één mogelijke uitingsvorm van ervaren werkdruk. Ook andere gevolgen zijn denkbaar, zoals 

verloop, conflicten, vermindering van kwaliteit en productieverlies.

Wat de partituur in het kader van deze methodiek goed bruikbaar maakt, is vooral dat zij sterk de aandacht richt op 

preventie. Wat zijn oorzaken van gevoelde problemen binnen de organisatie, de unit, de faculteit, het team, het individu?

Wat veroorzaakt negatieve gevolgen? Hoe wordt het gesprek daarover gevoerd en welke maatregelen op welk niveau zijn te

nemen om gevolgen te voorkomen? Door in de analyse de verschillende aandachtsgebieden uit de partituur te betrekken die

een rol kunnen spelen in het ontstaan van werkdruk, kunnen de instellingen veel gerichter werken aan de aanpak.
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Hoe vertaalt deze partituur zich nu naar het thema beleefde werkdruk? 
De eerste twee domeinen, belastende factoren en belastbaarheid, kunnen al of niet met elkaar in evenwicht zijn. 

Een verstoring van het evenwicht betekent een verandering in de beleving van het werk. De domeinen binding en regels

en opvattingen bepalen in sterke mate of deze veranderde beleving van het werk leidt tot de beleving van werkdruk.

De tweede helft van de partituur heeft betrekking op verzuim; een van de gedragsgevolgen van de beleving van werkdruk. 

Ook andere gedragsgevolgen van beleefde werkdruk zijn denkbaar, zoals verloop, verzet (conflicten) en motivatieproblemen.

We gaan hier niet in op de specifieke aanpak van de gedragsgevolgen van werkdruk zoals die naar voren komen in de 

partituur.

3.3  De partituur en de beleving van werkdruk

De partituur Zicht op Verzuim van het Arboservicepunt is binnen de sector inmiddels bekend.

Figuur 1. De partituur Zicht op Verzuim
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3.4  De domeinen toegelicht

Hieronder geven we een toelichting op vijf domeinen uit de partituur Zicht op Verzuim. Achtereenvolgens komen aan de

orde: belastende factoren, belastbaarheid, het evenwicht tussen die twee, binding, en regels en opvattingen.

Domein 1: Belastende factoren
Het gaat hier om factoren die van invloed zijn op de werkbeleving en die direct voortkomen uit het werk zelf of uit de

werkorganisatie. Een daarbij vaak gehanteerde en bruikbare kapstok is de volgende indeling in aandachtsgebieden:

De arbeidsinhoud

Daaronder vallen bijvoorbeeld de afwisseling en variatie die het werk biedt, de mogelijkheden om te leren en zich te 

ontwikkelen. Maar ook het tempo waarin personeel werkt, de hoeveelheid werk die het in een bepaalde periode moet doen. 

Is het werk emotioneel of geestelijk belastend, of vooral fysiek? Wat zijn de mogelijkheden om zelf de inhoud van het werk

of het werktempo te beïnvloeden?

‘Het is niet het aantal uren, maar het idee dat het werk nooit af is.’

‘Er zijn in de loop van de jaren steeds meer verschillende taken bijgekomen.’

‘Contact maken met de studenten vergt tijd, rust en openheid. Nu heb ik amper tijd voor mezelf, laat

staan voor een ander.’

Een ander aspect van de werkinhoud heeft niet zozeer met de taakkenmerken te maken, maar meer met de organisatie 

waarbinnen het werk gedaan wordt. Daarbij gaat het om zaken als de organisatiestructuur, organisatiedoelstellingen, het op

verschillende terreinen gevoerde beleid, bestaande communicatiekanalen en formele afspraken.

‘We hebben niet de middelen om aan al onze ambities tegemoet te komen.’

‘Het management onderschat de veranderingen.’

‘Je moet sleutelen aan een lopende trein.’
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Een derde aspect dat direct van invloed is op de arbeidsinhoud heeft te maken met de manier waarop en de mate waarin de

ondersteuning geregeld is in de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de formele afbakening en afstemming van taken en de

manier waarop de samenwerking tussen de verschillende functionarissen en ondersteunende diensten is geregeld.

‘We moeten wel veranderingen doorvoeren, maar begeleiding bij dat proces? Ho maar.’

‘Het blijft vaak bij vage plannen.’

De arbeidsomstandigheden

Een veelheid van belastende factoren is onder de noemer ‘arbeidsomstandigheden’ te brengen. Heel praktisch over de 

werkruimte: is de werkplek goed ingericht, hoe staat het met klimaat, verlichting, geluid, voldoet het gebouw? 

‘Ik ben blij dat ze die verbouwing nog even hebben uitgesteld.’

De arbeidsverhoudingen

Hierbij gaat het vooral om de onderlinge verhoudingen in de werksituatie: de interactie tussen collega’s, met leidinggevenden,

met de directie, de samenwerking tussen Medezeggenschapsraad en College van Bestuur. Kortom: hoe gaan de mensen die

binnen de organisatie samenwerken met elkaar om, op welke manier krijgen de waarden en normen binnen de organisatie

gestalte. En hoe gedragen mensen zich en welke invloed heeft dat op het plezier dat mensen hebben in hun werk?

‘Zeg nooit dat je iets niet weet of kunt.’

‘Het huidige management heeft littekens veroorzaakt.’

‘Er is vooral veel conflictmijdend gedrag.’

De arbeidsvoorwaarden

Binnen dit aandachtsgebied vallen zaken als de beloning die de medewerkers ontvangen (salaris), maar ook secundaire

arbeidsvoorwaarden als verlofregelingen, vakantie, kinderopvang, mogelijkheden voor flexibele werktijden en de 

afstemming tussen werk en privé.

‘Die plaatsgebonden uren maken afstemmen tussen werk en privé steeds lastiger.’
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Domein 2: Belastbaarheid
Hierbij gaat het vooral om het individu. Centraal staan motivatie, kwalificatie, gezondheid en privé-situatie. Persoonlijke

kenmerken spelen daarbij een belangrijke rol, zoals leeftijd, werkervaring, aangeboren kenmerken (karakter, fysiek), 

levenshouding, werkattitude en zelfvertrouwen. Ook het sociale netwerk in de vorm van familie en vrienden is van belang:

kan iemand bij anderen terecht voor ondersteuning?

Een essentieel aspect heeft te maken met vaardigheden en capaciteiten. Dit is niet alleen afhankelijk van aangeboren 

eigenschappen, maar ook van opleiding, training, de ontwikkeling die iemand doormaakt of opzoekt. Het kan gaan om

vakinhoudelijke kennis, maar ook om persoonlijke of intermenselijke vaardigheden, bijvoorbeeld weerbaarheid, realistische

eisen aan jezelf stellen of kunnen omgaan met tegengestelde belangen.

Dit geheel aan vooral individueel bepaalde factoren bepaalt de mate waarin iemand een bepaalde belasting waarneemt en

ervaart en in staat is met die belasting om te gaan.

‘Je merkt toch dat je minder aankunt als je ouder wordt; ik spring niet meer direct overal op in.’

Domein 3: Werkdrukbeleving: het evenwicht
Uiteraard gaat het om het bereiken van een zeker evenwicht tussen belastende factoren en belastbaarheid. Als ergens dat

evenwicht verstoord raakt, bijvoorbeeld door een toename in belasting of afname in belastbaarheid, hoeft dat op zich nog

geen aanleiding te zijn voor het positief of negatief beleven van werk. 

Naast de tijdsfactor (een korte verstoring is beter op te vangen dan een langdurige) is de beleving van werkdruk sterk 

afhankelijk van twee kernbegrippen in de partituur: binding en regels en opvattingen.

‘Tot de reorganisatie ging het eigenlijk prima.’

Domein 4: Binding
Binding heeft te maken met de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie, het inhoudelijke vak, 

de doelgroep waarvoor ze werken, het organisatieonderdeel waarvan ze deel uitmaken en de directe collega’s.

‘Een aantal medewerkers doet de moeite niet om een gemeenschappelijk doel na te streven.’
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Domein 5: Regels en opvattingen
Medewerkers hebben niet alleen te maken met formele regels, maar ook met ongeschreven wetten en opvattingen. Waar

hebben we het over als we over werkdruk praten? Mogen we het over de beleving van werkdruk hebben? Praten we vanuit

gemeenschappelijke vertrekpunten of vanuit belangentegenstellingen? Is de aandacht voor de beleving van werkdruk een

structureel onderdeel van het personeelsbeleid? Mag je aangeven dat je het werk te zwaar of te gemakkelijk vindt? 

Kortom: wat is de cultuur binnen de organisatie en is die bespreekbaar?

‘Voor de leidinggevenden is het moeilijk om het over stress te hebben;  ze vragen zich af of ze zich hiermee mogen

bemoeien.’



Hoofdstuk 4
Stap voor stap naar een plan van aanpak

Wandelaar, er ligt geen weg gereed. De weg wordt al wandelend gebaand. 

(Paulo Coelho)
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Hoofdstuk 4
Stap voor stap naar een plan van aanpak
Begripvolle, resultaatgerichte samenwerking. En meer kennis over ervaren werkdruk, projectmanagement en 

veranderingsprocessen. Dat is waar de methodiek in deze brochure naar streeft. Maar het hoofddoel van de 

methodiek is het opstellen van een plan van aanpak om de werkdruk in het hoo te verminderen. Hoe komen we tot

zo’n plan van aanpak? In dit hoofdstuk presenteren we u een stappenplan. 

4.1  Werkwijze

De beschreven werkwijze in dit hoofdstuk, is gericht op samenwerking en kennisvermeerdering. Maar het uiteindelijke doel

is het opstellen van een plan van aanpak om de beleefde werkdruk te verminderen. Een plan dat geen papieren stuk blijft,

maar dat concrete resultaten oplevert doordat het aansluit bij de unieke realiteit en de gevoelde veranderingsbehoefte of 

-noodzaak van alle betrokkenen. Dat zal een inspanning vergen van iedereen, want een kant-en-klaar recept is er niet.

Verandering vraagt bewustwording van eigen en andermans sterke en zwakke punten, luisteren naar elkaar, respect hebben

voor verschillen in perspectief en beleving. Verandering kan ook inhouden dat u keuzes moet maken en bereid moet zijn om

bestaande en vertrouwde patronen te doorbreken.

4.2  Het stappenplan

Concreet bestaat de werkwijze uit het consequent doorlopen van een aantal stappen in een proces. Het begrippenkader van

de partituur (zie paragraaf 3.3 op pagina 25) loopt daar als een rode draad doorheen. Zoals gezegd kan de instelling dit 

stappenplan op verschillende niveaus inzetten. Waar nodig wordt dit inhoudelijk toegelicht bij de diverse stappen. 

Het uiteindelijke doel van dit proces is een effectief en realistisch plan van aanpak om de ervaren werkdruk binnen de

instelling, de faculteit, de afdeling of die van individuele functionarissen te verminderen. 
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Figuur 2. De zes stappen

Het stappenplan

Stap 1: Praten over hetzelfde: startbijeenkomst
Stap 2: Projectgroep samenstellen en projectplan maken
Stap 3: Verzamelen van informatie: interviews en speurwerk
Stap 4: Ordenen van informatie
Stap 5: Terugkoppeling uitkomsten, reactie en discussie
Stap 6: Plan opstellen
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4.3  Voorwaarden voor succes

Elke instelling is uiteraard vrij om de methodiek naar eigen inzicht in te vullen. Wel noemen we hier vijf voorwaarden voor

een succesvolle inzet.

1 Probleemeigenaarschap op het juiste niveau 
Allerlei geweldige initiatieven van goedwillende medewerkers van uw instelling zijn zonder daadwerkelijke steun van het

topmanagement gedoemd te mislukken. Als niemand vanuit het CvB erkent dat de ervaren werkdruk in de instelling een

bedreiging kan vormen voor de kwaliteit van het primaire proces en daarom aandacht verdient, als er op dat niveau geen

urgentie wordt gevoeld om daadwerkelijke verandering op gang te brengen, kan er lager in de organisatie geen effectieve

beweging ontstaan.

‘Ze moeten niet klagen over werkdruk, want dat doen ze zichzelf aan.’

2 Commitment van alle betrokken geledingen binnen de instelling
Praten over ervaren werkdruk en de aanpak ervan betekent dat mensen zich in een mijnenveld begeven van allerlei 

tegengestelde belangen, motieven en doelen. Het heeft geen zin te ontkennen dat mensen denken en praten vanuit hun eigen 

perspectief, vanuit een visie die gekleurd is door persoonlijke ervaringen. Groeperingen binnen de instelling moeten hun 

specifieke geluid kunnen terugvinden of herkennen. Daar staat tegenover dat de werkdruk alleen effectief is aan te pakken als

mensen bereid zijn naar anderen te luisteren. Daarbij is het nodig dat alle betrokken geledingen zich committeren aan

gemeenschappelijk gedragen acties en resultaten. Welke geledingen dat zijn, hangt af van het niveau waarop de stappen 

worden doorlopen. 

‘Mogen ze van het CvB eindelijk wat kalmer aan gaan doen door flexibel om te gaan met 

vakantiedagen, is het ook weer niet goed.’

3  Deskundige procesbegeleiding
In alle stappen in het proces liggen valkuilen, hindernissen en risico’s op de loer. Daartegenover staan successen en groei. 

De begeleiding van het proces, ook los van de inhoud, is een vaardigheid apart. Het is dan ook noodzakelijk iemand met 
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voldoende deskundigheid aan te stellen als procesbegeleider. Dat kan iemand van binnenuit de organisatie zijn die geen

belangen heeft bij de uitkomsten van de stappen. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een externe procesbegeleider.

‘Hoe gaan we dit nu implementeren? Dat is onze grootste vraag.’

4 Meten is weten, maar met ‘ongeveer’ doe je meer
Voor alle stappen is het advies om vooral actiegericht te zijn. Het is verleidelijk om de ene na de andere inventarisatieronde

te organiseren, met eindeloze terugkoppelingen en hernieuwde onderzoeken. Over het algemeen is de informatie die nodig

is om in beweging te komen wel aanwezig. ‘Doen’ is het motto, en daarbij: al doende leren, ontdekken, reflecteren en waar

nodig bijstellen. 

‘Meer doen, minder denken.’

5 Insteken op het gewenste niveau
U kunt het stappenplan op verschillende niveaus binnen de organisatie inzetten. Dat hangt af van de vraag waar de 

veranderingsbehoefte of -noodzaak ten aanzien van de beleving van werkdruk wordt gevoeld. Als dat vooral op het niveau

van teams is, heeft het weinig zin om direct alle geledingen binnen de organisatie bij het proces te betrekken. De insteek zal

dan in eerste instantie op teamniveau plaatsvinden. Flexibiliteit in de keuze van het niveau is echter wenselijk: tijdens het

proces kan het noodzakelijk blijken ook andere niveaus bij bepaalde stappen te betrekken. Bijvoorbeeld omdat u vaststelt

dat functioneringsproblemen van een team zijn te herleiden tot de structuur van de organisatie. Om in dat geval de stappen

in het plan goed te kunnen doorlopen, is betrokkenheid van een (faculteits)directeur of het CvB nodig. Andersom kan het

ook zijn dat veranderingen in de cultuur van de organisatie als geheel vragen om de betrokkenheid van individuele 

functionarissen.

‘Het gaat toch om de individuele werkbelasting.’

‘Het bestuur is een belangrijk bron van werkstress.’



Hoofdstuk 5
Toelichting op het stappenplan
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Hoofdstuk 5
Toelichting op het stappenplan
In dit hoofdstuk geven we een toelichting op het stappenplan uit hoofdstuk 4. Achtereenvolgens belichten we alle 

zes stappen die u doorloopt om het uiteindelijke doel te bereiken: een plan van aanpak voor de werkdruk in uw

instelling.  

Stap 1: Praten over hetzelfde: startbijeenkomst

Stap 1:
Praten over 
hetzelfde: 
startbijeenkomst

Stap 2:
Projectgroep 
samenstellen en 
projectplan maken
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discussie

Stap 6:
Plan opstellen 
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Dezelfde taal spreken
Zoals gezegd: bereidheid en commitment bij alle betrokken geledingen binnen de organisatie is de eerste voorwaarde om

met elkaar in gesprek te gaan over de ervaren werkdruk en de aanpak ervan. Maar voordat mensen echt met elkaar in

gesprek gaan en er ruimte voor veranderingen ontstaat, is het nodig dat ze min of meer dezelfde taal spreken. Kennis en

inzicht in de hiervoor besproken uitgangspunten en de partituur zijn daarvoor noodzakelijk. 

Startbijeenkomst
Stap 1 bestaat uit het organiseren van een interactieve startbijeenkomst over de uitgangspunten van de methodiek, de 

partituur en de te volgen werkwijze. De inhoud van de hoofdstukken 1 tot en met 4 van deze uitgave staat centraal in deze

bijeenkomst. Wat is de insteek in de voorgestelde werkwijze? Waar bestaat de werkwijze uit? Wat zijn de voorwaarden om

het proces succesvol te doorlopen? In de startbijeenkomst ligt het accent op informatievoorziening, met als doel het 

verkrijgen van commitment om het proces gezamenlijk in te gaan. In deze eerste fase is het uiterst belangrijk dat alle

betrokken geledingen goede en volledige informatie krijgen over de aard en het doel van de startbijeenkomst. 

- startbijeenkomst organiseren: de aftrap

- alle neuzen dezelfde kant op: informeren en committeren

- alle betrokken geledingen

- de informatie uit hoofdstuk 1 t/m 4 van deze uitgave  

- adviseur/procesbegeleider

Zodra blijkt dat alle betrokken geledingen binnen de organisatie aan de slag willen met het thema werkdruk volgens de

voorgestelde werkwijze, kunt u beginnen met stap 2.

Wat:

Doel:

Actoren:

Hulpbronnen:
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Stap 2: Projectgroep samenstellen en projectplan maken

Projectgroep
In stap 2 stelt u een projectgroep samen. Deze groep bestaat uit sleutelfiguren die de betrokken geledingen binnen de 

instelling vertegenwoordigen, uiteraard met instemming van die geledingen. De projectgroep is eindverantwoordelijk voor

de inhoud van de vervolgstappen, maar ook voor de aansturing en bewaking van het proces. De samenstelling van de 

projectgroep hangt af van de inrichting van de organisatie en van het niveau waarop in eerste instantie wordt ingestoken: 

de instelling, faculteit, afdeling, dienst, opleiding, team of individu. 
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Wat:

Doel:

Actoren:

Hulpbronnen:
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Bij een organisatiebrede start kan het voor grotere instellingen handig zijn een projectgroep per organisatieonderdeel samen

te stellen, waarbij de onderlinge samenhang niet uit het oog verloren mag worden. Indien gewenst moet vertaling naar 

organisatiebrede verbeteringen immers mogelijk blijven.

Projectplan
De projectgroep maakt een projectplan voor tips over projectmatig werken, dat alle geledingen kunnen onderschrijven:

commitment van de deelnemers aan de uitgangspunten en het doel van het project is essentieel. Het plan moet voldoende

gewicht krijgen, doordat er een heldere opdracht aan ten grondslag ligt, waaraan een mandaat van het College van Bestuur

is gekoppeld. De partituur (zie hoofdstuk 3) en de werkwijze (zoals beschreven in hoofdstuk 4) vormen de rode draad bij de

nadere invulling en fasering van het projectplan.

- projectgroep samenstellen en projectplan maken

- geaccordeerde en gedragen planning van vervolgstappen

- sleutelfiguren uit alle geledingen 

- hoofdstuk 3 en 4 van deze uitgave

- informatie over projectmanagement 

- adviseur
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Stap 3: Verzamelen van informatie

‘Harde’ en ‘zachte’ informatie
In deze stap verzamelen de leden van de projectgroep alle informatie die voor de instelling relevant is op het gebied van

werkdruk en de aanpak daarvan. Het gaat daarbij om twee soorten informatie:

1. ‘harde’ informatie: rapportages, onderzoeken, cijfers over verloop en verzuim. Het gaat niet alleen om informatie die

binnen de instelling beschikbaar is, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de sector, bij ministeries of Arbeidsinspectie 

(zie bijlage 1 voor informatiebronnen).
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2. ‘zachte’ informatie: informatie die niet schriftelijk is vastgelegd. Wat gebeurt er met rapporten en aanbevelingen?

Waarom gebeurt er wel of niet iets mee? Wie voelen zich probleemhouder? Kortom: welke betekenis geven de 

verschillende geledingen binnen de organisatie aan de beschikbare informatie?

Interviews en speurwerk
U zult begrijpen dat niet alleen het opsporen van beschikbare informatie goede aanknopingspunten kan bieden voor de 

vervolgstappen, maar ook het vinden van hiaten. Dit zoekproces gebeurt op twee verschillende manieren: door interviews

en door speurwerk.

a. interviews

Leden van de projectgroep interviewen elkaar op basis van een serie vragen (zie bijlage 1 voor een vragenlijst). 

De vragen bestrijken de domeinen die in de partituur (hoofdstuk 3) zijn genoemd: belastende factoren, belastbaarheid, 

binding, regels en opvattingen. 

De basishouding van de interviewer is in eerste instantie die van luisteraar: wat vindt en beweegt mijn gesprekspartner 

precies? Dit vergt een goede voorbereiding en voldoende gespreksvaardigheid van de deelnemers. In de interviews zal met

name ‘zachte’ informatie naar voren komen. 

Uiteraard kunnen de leden van de projectgroep ook anderen binnen de instelling interviewen. Daarnaast zijn andere

gespreksvormen denkbaar, bijvoorbeeld een groepsbespreking van de vragen, een ‘rondetafelgesprek’ om het 

interviewschema door te nemen of bespreking van de thema’s in een werkconferentie. 

b. speurwerk

Projectgroepleden spreken, mede op basis van de informatie uit de interviews, onderling af wie waar welke informatie 

verzamelt, opvraagt, opzoekt enzovoort. Hier ligt de nadruk op de ‘harde’ informatie die beschikbaar is (of juist ontbreekt).

Het zal u duidelijk zijn dat de waarde van deze stap niet alleen ligt in het verzamelen van informatie. De kracht van deze

fase ligt vooral in het met elkaar in gesprek raken over de betekenis die informatie voor de verschillende betrokken 

geledingen heeft. Bij de aanpak van werkdruk is het immers van essentieel belang om een effectieve interactie en 

samenwerking tussen functionarissen uit de diverse geledingen van de instelling op gang te brengen.

- informatie verzamelen 
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Wat:

Doel:

Actoren:

Hulpbronnen:

- opsporen van aanwezige en ontbrekende noodzakelijke informatie voor vervolgstappen

- in kaart brengen van de betekenis die de verschillende geledingen binnen de organisatie 

aan deze informatie toekennen

- projectgroepleden en andere relevante sleutelfiguren

- alle beschikbare informatiebronnen binnen en buiten de instelling (zie bijlage 1)

- adviseur 
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Stap 4: Ordenen van informatie

Uitkomsten van voorgaande stappen
Na de gesprekken komt de projectgroep bij elkaar om ervaringen, informatie en opgedane inzichten over de beschreven

domeinen uit te wisselen. In deze stap gaat het vooral om het rangschikken van de uitkomsten van de voorgaande stappen,

niet zozeer om de interpretatie daarvan. Het gesprek over de betekenis van de informatie volgt in stap 5, samen met alle

betrokken geledingen en functionarissen. Vooral in die stap moeten interactie en beweging naar aanleiding van de 

uitkomsten ontstaan. 

Stap 1:

Praten over hetzelfde:

startbijeenkomst

Stap 2:

Projectgroep 

samenstellen en 

projectplan maken

Stap 4:

Ordenen van informatie

Stap 3:

Verzamelen van 

informatie: interviews

en speurwerk

Stap 5:

Terugkoppeling 

uitkomsten, reactie en

discussie

Stap 6:

Plan opstellen 



47

Wat:

Doel:

Actoren:

Hulpbronnen:

Partituur als hulpmiddel
Voor het ordenen van de informatie is het handig de partituur te gebruiken. Per aandachtsgebied van de partituur omschrijft

de projectgroep welke informatie is gevonden of ontbreekt, welke conclusies uit onderzoeken er zijn, hoofdlijnen uit de 

afgenomen interviews, enzovoort. In bijlage 2 is als hulpmiddel een overzicht van de domeinen van de partituur 

opgenomen, waaronder de bevindingen zijn te rangschikken.

- ordenen van de informatie

- presentatieklaar maken van bevindingen 

- presentatie 

- voorbereiden van terugkoppelingswijze

- leden projectgroep

- ordeningsschema (zie bijlage 2)

- adviseur
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Stap 5: Terugkoppeling uitkomsten, reactie en discussie

Terugkoppeling en interpretatie
De projectgroep bespreekt de uitkomsten van stap 4 met vertegenwoordigers van alle betrokken geledingen binnen de

instelling. Het gaat in deze vijfde stap niet alleen om het terugkoppelen van de uitkomsten, maar ook om de interpretatie

van de informatie en er betekenis aan toe te kennen. Wat vinden de gesprekspartners van de resultaten? Hadden ze deze 

uitkomsten verwacht of zijn er verrassingen? Nadrukkelijk wordt gevraagd reacties te geven, vragen te stellen en met elkaar

Stap 1:

Praten over hetzelfde:

startbijeenkomst

Stap 2:

Projectgroep 

samenstellen en 

projectplan maken

Stap 4:

Ordenen van informatie

Stap 3:

Verzamelen van 

informatie: interviews

en speurwerk

Stap 5:

Terugkoppeling 

uitkomsten, reactie en

discussie

Stap 6:

Plan opstellen 
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Wat:

Doel:

Actoren:

Hulpbronnen:

in discussie te gaan. Waar vinden we elkaar? Waar liggen de verschillen? Wat zien we als kansen; zijn er bedreigingen? Wat

vinden we belangrijk als we het hebben over ervaren werkdruk en de aanpak ervan? Tot welke mogelijk nieuwe inzichten

leidt dit alles? Hoe zouden vervolgstappen eruit kunnen zien?

Organisatie van de discussie
Deze fase is cruciaal in de werkwijze. Het vereist de nodige vaardigheid in procesbegeleiding en analytisch inzicht om deze

stap succesvol te doorlopen. Hoe u de discussie moet organiseren, is uiteraard afhankelijk van de situatie per instelling, het

niveau waarop is ingestoken en de wijze waarop het stappenplan is ingevuld. Misschien is het wenselijk om de discussie

per organisatieonderdeel te voeren en wellicht zijn meerdere gespreksrondes nodig. Essentieel is dat op alle betrokken 

niveaus binnen de organisatie de verschillende geledingen de kans hebben om aan het gesprek deel te nemen en onderdeel

van het proces te zijn. 

Overeenstemming bereiken
Het bereiken van overeenstemming over de gesignaleerde problematiek is een belangrijk doel van deze discussie. Zijn we

het in grote lijnen eens over hoe we tegen de ervaren werkdruk binnen onze instelling aankijken? Kunnen we het eens 

worden over de interventierichting?

Het is de bedoeling dat er aan het eind van de discussie in grote lijnen overeenstemming is bereikt over:

- waar de instelling staat als het gaat om de beleving van werkdruk en de bijbehorende problematiek;

- waar interventies het meest wenselijk of succesvol kunnen zijn. 

- terugkoppeling uitkomsten; bespreking reacties; discussie met alle geledingen

- overeenstemming over de situatie

- overeenstemming over de interventierichting

- alle geledingen binnen de instelling

- informatie over groepsdynamica en projectmanagement 

(zie Informatiebronnen op pag. 69)

- adviseur
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Stap 6: Plan opstellen

Voorlopig plan van aanpak
De projectgroep maakt op basis van de resultaten uit de vorige stappen een (voorlopig) plan van aanpak. Commitment en

betrokkenheid van alle geledingen zijn ook in deze fase cruciaal. Dat betekent: regelmatig terugkoppelen van de voortgang

en bereikte resultaten in dezelfde samenstelling van geledingen als genoemd in stap 5.

Stap 1:

Praten over hetzelfde:

startbijeenkomst

Stap 2:

Projectgroep 

samenstellen en 

projectplan maken

Stap 4:

Ordenen van informatie

Stap 3:

Verzamelen van 

informatie: interviews

en speurwerk

Stap 5:

Terugkoppeling 

uitkomsten, reactie en 

discussie

Stap 6:

Plan opstellen 



Wat:

Doel:

Actoren:

Hulpbronnen:
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Definitief plan van aanpak
Het definitieve plan van aanpak wordt in een aparte bijeenkomst door alle betrokken geledingen formeel geaccordeerd.

Daarbij committeert iedere geleding zich aan de vervolgstappen. Deze bijeenkomst is te zien als afsluiting van de eerste

fase en is tevens het startmoment voor de volgende fase in de aanpak van werkdruk: aan de slag met de interventies.

Een voorbeeld van een plan van aanpak vindt u in bijlage 3.

- plan van aanpak maken en vaststellen

- formaliseren van eerdere stappen: een door alle geledingen gedragen stappenplan met

interventies

- opstellen: projectgroep accorderen en committeren: alle geledingen

- voorbeeld plan van aanpak: bijlage 3 van deze uitgave

- adviseur



Hoofdstuk 6
Tot slot:

aan de slag met het plan van aanpak
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Hoofdstuk 6
Tot slot: aan de slag met het plan van aanpak
Uw plan van aanpak werkdruk is klaar. En nu?…

Het definitieve plan van aanpak is geen doel op zich. Het is een middel om een proces op gang te brengen binnen de 

instelling, faculteit, afdeling, dienst, opleiding, team of individu. Een proces dat misschien al is gestart vanaf het lezen van

de intentie van waaruit dit instrument is ontwikkeld. 

Zoals in de inleiding al naar voren kwam, is de insteek bij de ontwikkeling van dit instrument heel bewust niet 

instrumenteel van aard geweest. De redenen daarvoor zijn in de voorgaande hoofdstukken toegelicht. 

Heeft uw instelling nog geen effectieve vorm gevonden om met het thema werkdruk aan de slag te gaan, dan vertrouwen

wij erop dat u met deze methodiek een sleutel in handen heeft voor haalbare verbeteringen die draagvlak genieten. 



Bijlagen



59

Bijlage 1: 
Het verzamelen van informatie (stap 3)
In stap 3 van het stappenplan verzamelt de projectgroep alle relevante ‘harde’ en ‘zachte’ informatie. 

U vindt hier twee instrumenten om deze informatievergaring te vergemakkelijken:  

A een overzicht van informatiebronnen;

B  een lijst met interviewvragen.

A  Overzicht informatiebronnen
In het schema op de volgende bladzijde vindt u per domein van de partituur mogelijke interne bronnen van informatie over

het thema werkdruk. Het gaat om de ‘harde’ informatie zoals die in stap 3 van de methodiek omschreven staat. Wellicht zijn

er in uw instelling nog andere informatiebronnen beschikbaar, die niet in het schema zijn opgenomen. Deze kunt u naar een

van de domeinen vertalen en alsnog invoegen.
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Domein partituur Informatiebron

Arbeidsinhoud RI&E / Plan van Aanpak RI&E

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Kwaliteitssysteem instelling

Functioneringsgesprekken

Werkoverleg

Managementoverleg

Intervisie

PAGO-rapportages

Arbeidsomstandigheden RI&E / Plan van Aanpak RI&E

Vervolgonderzoeken WTO

Functioneringsgesprekken

Inspecties gebouwen

PAGO-rapportages

Klachtenregistratieformulieren

Registratie agressie en geweld

Registratie seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Ongevallenregistratie

Intervisiebijeenkomsten

Teamactiviteiten / teamoverleg

Arbo-jaarverslagen, jaarplannen, rapportages

Arbeidsverhoudingen Sociaal Medisch Overleg

Verzuimcijfers/-analyse

WTO

Functioneringsgesprekken

Arbeidsvoorwaarden CAO

Functioneringsgesprekken
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Externe bronnen kunnen zijn:

Internet

- www.arboservicepunthoo.nl

- www.arbeidsinspectie.nl

- www.hboraad.nl

- www.szw.nl

- www.tnoarbeid.nl

- www.arbo.nl

Rapporten

- Onderzoek naar beleefde werkdruk bij hogescholen. Verbaan, augustus 2000

- Werkdruk in Universiteiten: een inventarisatie van de stand van zaken en het maatregelenbeleid. IVA Tilburg, 

september 2001

- Onderzoek naar werkdrukbeleving voor de WVOI. ITS, 2003

Instrumenten

- Quick scan Arbobeleid Arboservicepunt HOO

- Signaleringsmethode werkdruk Arbeidsinspectie 

- Instructie werkdruk Arbeidsinspectie
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1  Beschikbare informatie over het thema werkdruk

•  Welke ‘harde’ informatie is binnen de instelling beschikbaar?

Denk bijvoorbeeld aan: 

- ziekteverzuimanalyse

- RI&E, PAGO

- medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

- SMT-verslagen

- functioneringsgesprekken

- WAO-instroom, personeelsverloop

- managementrapportages

Externe rapportages, onderzoeken en voorschriften zijn goede informatiebronnen.

•  Wat is de status van die informatie (datum, kwaliteit, waarde) en waar of bij wie is die informatie te vinden?

•  Wat gebeurt er met die informatie? Door wie?

Denk aan: ontwikkelen van beleid, ondernemen van gerichte actie, samenhang met andere beleidsonderdelen / HRM /

managementsystemen enzovoort.

•  Als er wel informatie is, maar het is onduidelijk wat ermee gebeurt, wat is daarvan dan de reden?

Denk aan: geen probleem of probleemhouder, problemen met vertalen naar concrete actie, tegenstrijdige belangen,

ontbreken van middelen, ontbreken van motivatie.

B  Interviewvragen 
Voor het vergaren van de ‘zachte’ informatie (stap 3) is het afnemen van interviews een goede methode. 

De onderstaande vragenlijst kunt u gebruiken als leidraad.
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2 Wat zijn in de visie van uw gesprekspartner binnen uw instelling 
oorzaken van werkdruk?

a) Belastende factoren organisatie/werk

- arbeidsinhoud

- arbeidsomstandigheden

- arbeidsverhoudingen

- arbeidsvoorwaarden

b) Belastbaarheid: individu

- motivatie

- kwalificatie

- gezondheid

- privé-omstandigheden

3  Zijn er binnen de instelling gevolgen van werkdruk merkbaar?

c) Organisatie

- personeelsverloop

- onvrede/cynisme

- klachten van medewerkers, studenten, ouders...

- kwaliteitsverlies

- ziekteverzuim

d) Individu

- stresssignalen (welke en hoe uiten die zich?)

- gezondheidsklachten (wat is de aard van de klachten: medisch of niet-medisch?)

- conflicten

- ziekteverzuim

- andere signalen, nl.: …

- hoe wordt met deze gevolgen omgegaan? Wat gaat goed, wat kan beter?
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4  Voelen medewerkers zich verbonden met of betrokken bij:

- de organisatie

- collega’s

- werk/vak/functie

- studenten

• Wat is daarvan de reden?

• Hoe uit zich dat, waaraan is dat te merken?

• Zo nee, wat zou daaraan gedaan kunnen worden?

5   Regels en opvattingen, cultuur

• Hoe zou u de cultuur binnen de instelling willen omschrijven?

Denk aan: bespreekbaarheid van thema’s (en specifiek van werkdruk), open, gesloten, behoudend, dynamisch, bereid 

zijn om meer te doen dan hoeft, bestaan van eilandjes.

• Hoe wordt er met (geschreven en ongeschreven) regels omgegaan?

Denk aan: omgaan met afspraken, elkaar aanspreken, omgaan met verantwoordelijkheden.
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6  Interventies op het gebied van aanpak werkdruk

• Is er op dit moment sprake van concrete interventies op het gebied van de aanpak van werkdruk?

Denk aan: preventief/curatief, individu- of organisatiegericht, wie doet iets, wie is verantwoordelijk?

• Zijn er interventies geweest in het recente verleden, of staan er zaken in de planning?

Denk aan: zie hiervoor.

• Zo nee, wat is daarvan de reden?

Denk aan: geen probleem ervaren, niet weten hoe ze aan te pakken, tegenstrijdige belangen, geen middelen, geen 

motivatie, werkdruk heeft ook voordelen, zijn er processen die werkdruk in stand houden?

• Zijn interventies succesvol geweest?

Denk aan: waarom wel/niet, problemen of successen qua inhoud of proces, wat werkt wel en wat niet in de visie van

de geïnterviewde, wordt er voortgang gemeten of bewaakt, hoe, waaruit blijkt het succes (resultaat, effect), wat is er

concreet gedaan door wie, welk perspectief bood die aanpak?

• Wat is er volgens geïnterviewde nodig om de werkdruk werkelijk te verminderen?

Denk aan: middelen (wat), personen (wie), bepaalde werkwijze (hoe), prioriteiten, succesvoorwaarden en 

afbreukrisico’s; welke acties zouden het meest voelbaar zijn voor de medewerkers?

7  Energiebronnen

• Wat motiveert medewerkers binnen deze instelling, wat levert enthousiasme op?

Denk aan: inspraak en regelmogelijkheden, loopbaanontwikkeling/opleiding, leidinggeven, samenwerking, 

arbeidsverhoudingen, waardering, afstemming werk-privé.

• Wat zijn de eigen ambities van de organisatie?

Denk aan: waar wil de organisatie naartoe, welke veranderingen zijn het meest gewenst, gedeelde dromen of 

toekomstbeelden.



Bijlage 2: 
Ordeningsschema (stap 4)
In stap 4 gaat u de uitkomsten van stap 1 t/m 3 ordenen. Daarvoor kunt u het volgende schema gebruiken, dat is gebaseerd

op de partituur.

Belastende factoren Instelling  Afdeling Team Individu

arbeidsinhoud

arbeidsomstandigheden

arbeidsverhoudingen

arbeidsvoorwaarden

Belastbaarheid

motivatie

kwalificatie

gezondheid

privé-situatie

Werkdrukbeleving

personeelsverloop

onvrede/cynisme

klachten (intern/extern)

kwaliteitsverlies

ziekteverzuim

stresssignalen

gezondheidsklachten

Binding

betrokkenheid bij de instelling

deelname aan personeelsactiviteiten

aanwezigheid bij vakgroepoverleg

Regels en opvattingen

bespreekbaarheid werkdruk

formeel beleid

vast agendapunt op werkoverleg

66
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Prioriteit Doel Actie: wat/hoe Actie: wie Actie: wanneer Resultaten voor Indicatoren voor
werkdrukpreventie werkdrukpreventie

Werkdruk-
preventie 1

Werkdruk-
preventie 2

Uitval voorkomen
door vroegtijdige
stresssignalen te
herkennen en te
bespreken met
betrokkenen

Onderwerp uit 
taboesfeer halen

Structurele 
werkdrukoorzaken
wegnemen

Beschikbaar stellen
van informatie over
het onderwerp

- Workshop werkdrukpreventie
voor leidinggevenden

- Traject voor leidinggevenden voor 
verdieping van vaardigheden
stresssignalering door behandelen
van concrete casuïstiek

- Supervisie leidinggevenden bij 
werkdrukinterventies door 
externe coach

- Interview in personeelskrant met 
collega P die terug is na periode
van uitval door burn-out

- Samenstellen oppasbestand 
studenten, in te zetten bij 
onverwacht zieke 
kinderen van medewerkers

- Projectgroep lesroostering 
samenstellen en opstarten

- Aanschaffen boeken voor 
bibliotheek, zoals ‘Beren op de
weg, spinsels in je hoofd’ en
‘Zelfzorg’. Overzicht interessante
sites opstellen

- Abonnement bij TFC voor 
didactische video’s

P&O zoekt geschikt 
trainingsbureau

P&O peilt concrete 
behoeften bij 
leidinggevenden

P&O contracteert
supervisor.
Aanwezigheid bij de
workshop is wenselijk

Mw. K

Studentenbegeleider B

Dhr. M is 
projectleider

Mw. A

Dhr. G

Per onmiddellijk

Na keuze en in overleg
met trainingsbureau

Zodra datum workshop 
werkdrukpreventie 
vastligt

Publicatie in nummer 6
(juni)

Februari

Februari projectgroep
compleet. 
Maart verbeterplan.

Februari

December

Daling van het
langdurig verzuim
met 1% in 2004

Daling van de 
werkdrukbeleving

Verzuimpercentage

PAGO-vragenlijst
daling significante
stressaffecten

Bijlage 3: 
Plan van aanpak werkdrukvermindering 
(stap 6): een voorbeeld
In stap 6 maakt u een plan van aanpak. We geven u hier een voorbeeld, dat u uiteraard naar eigen inzicht kunt aanpassen

aan de situatie in uw instelling.   
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Soepelere 
samenwerking

Meer 
duidelijkheid 
creëren voor 
studenten inzake
eindtermen

Consequent 
didactisch 
aanbod en 
aanpak 

Fricties tussen 
OP en OOP 
verminderen

Ondersteuning voor
het OP vergroten

Meer uitdaging en
afwisseling in taken
OOP 

Effectievere 
individuele 
begeleiding kunnen
aanbieden

- Inventarisatie knelpunten via 
checklist teamfunctioneren 

- Vragenlijst teamrollen Belbin in
laten vullen

- Vervolgacties vaststellen na 
startbijeenkomst

- Inventariseren TBV met 
ballenmethodiek van TNO

- Overzichtstabel van overlap en 
hiaten in taken en verantwoorde
lijkheden

- Openstaande taken invullen, 
herverdelen van taken met
eenduidige verantwoordelijkheden 
aanduiden. Uitgangspunt: zoveel
mogelijk taken naar OOP

- Voorstel nieuwe taakverdeling 
voorleggen aan MR 

- Screenen leveranciers individueel
stressmanagement assertiviteits-
training en timemanagement op 
kwaliteit en prijs

- Richtlijn aanpak psychische 
klachten opstellen

- Keuze vaste leveranciers maken

- Jaarlijks budget bepalen

- Stroomschema doorverwijzing 
opstellen voor leidinggevenden

Projectgroep / P&O

Team A en B

Projectgroep

Hoofd P&O met 
dhr. A van TNO

Hoofd P&O 

Hoofd P&O

Hoofd P&O

Mw. L

Dhr. P i.s.m. bedrijfs-
arts arbodienst

Dhr. G na overleg met MR

Dhr. F en Dhr. G

Mw. L

Februari-maart

Maart

18 maart
startbijeenkomst

Maart 

Mei 

Juni 

Juli 

Januari-maart 

Februari- april

Mei 

Juni 

April - juni

Minder 
conflicten

Efficiêntere 
werkorganisatie

Minder verwar-
ring bij de studen-
ten over leerstof

Daling taak-
belasting OP

Minder verloop bij
OOP

Kortere verzuim-
duur bij uitval
door psychische
klachten

Studenttevredenheids-
onderzoek

Medewerkerstevreden-
heidsonderzoek. Zoek
item samenwerking

Toename kosten 
mediation 
Ziekteverzuim door 
slechte arbeids-
verhoudingen vermin-
deren

Daling van het aantal
klachten

Uitbreiding capaciteit
OOP 

Evaluatie december
bij medewerkers en
arbo-arts

Prioriteit Doel Actie: wat/hoe Actie: wie Actie: wanneer Resultaten voor Indicatoren voor
werkdrukpreventie werkdrukpreventie

Verbetering
relatie 
tussen 
onderwijsteam 
A en B

Taken,
bevoegdheden
en verantwoor-
delijkheden
OOP verduide-
lijken

Individuele
werkdruk-
begeleiding 
optimaliseren
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Informatiebronnen

voor informatie, vragen, reacties en opmerkingen over werkdruk:

www.arboservicepunthoo.nl

interessante sites met verwijzingen naar literatuur over werkdruk, trainingen, tests:

zoek op het web onder: 

- werkdruk

- stappenplan werkdruk

- projectmanagement werkdruk

over groepsbegeleiding en groepsprocessen:

zoek op het web onder:

- groepsdynamica

- procesmanagement

- procesbegeleiding

voor algemene informatie over arbeidsomstandigheden en werkdruk:

arbo.pagina.nl (rubriek: psychische belasting/burn-out/werkdruk)

werkdruk.pagina.nl

www.minocw.nl/arbo

www.arbo.nl

www.arbeidsinspectie.nl


