VAN WERKDRUK
NAAR WERK IN BALANS

IS ER SPRAKE VAN EEN HOGE WERKDRUK BINNEN JOUW ORGANISATIE
EN HOE ERVAREN JE MEDEWERKERS DIT?
PASSUS ADVIES BRENGT DIT IN KAART.
Contact
www.passusadvies.nl
info@passusadvies.nl
073 – 62 32 980

VAN WERKDRUK NAAR WERKEN
IN BALANS
Als adviseurs van Passus Advies zijn wij dagelijks in
gesprek met onze klanten. Van hen horen wij
regelmatig dat veel medewerkers een grote(re)
druk binnen hun werk ervaren. Ook tijdens het
gratis verzuimspreekuur komt het onderwerp
werkdruk veel naar voren. Vaak wordt ook de
toename van het verzuim vanwege mentale
klachten genoemd.
Werkdruk is overigens niet per se slecht, veel
mensen hebben zelfs wat druk nodig om hun werk
goed te kunnen doen. Te veel is echter nooit goed.
Als wij tegenwoordig vragen aan iemand hoe het
gaat, wordt er veelal geantwoord met: “Ja, druk,
druk, druk”, en dat vinden we normaal. Maar moet
dit wel de standaard zijn? Doorgaans vraagt er
niemand echt door op zo’n antwoord. Meestal
wordt er overheen gestapt of wordt er met dit
antwoord vanuit gegaan dat het dus goed gaat.
Maar, als je deze vraag als leidinggevende stelt,
hoe weet je dan of het écht goed gaat met je
medewerker.

“ALS JE HONDERD KEER ZEGT DAT JE HET DRUK
HEBT, WORDT HET NATUURLIJK OOK NIET
RUSTIGER”. LOESJE

Misschien is de druk eigenlijk te hoog maar durft je
medewerker dat niet te zeggen? Want het is toch
‘normaal’ om het druk te hebben? Misschien lukt het de
medewerker niet om de werkdruk inzichtelijk en
meetbaar te maken, maar dat betekent niet dat hij of zij
er niet gebukt onder kan gaan. Het is dan ook ontzettend
belangrijk om goed contact te blijven houden met de
medewerkers. Hoe gaat het écht met ze? Kunnen ze het
werk aan? Lopen ze tegen zaken aan? Waar zouden ze in
ondersteund kunnen worden?
Het op afstand werken de afgelopen periode heeft het
niet makkelijker gemaakt om goed onderling contact te
hebben, waardoor signalen wellicht nog minder zichtbaar
zijn geworden. En al zal dit bij de meer hybride vorm van
samenwerken, die we in veel organisaties zien, wellicht
beter gaan, zolang het idee bestaat dat het altijd maar
druk zijn goed en normaal is, gaat er eigenlijk dus iets niet
goed.
Passus Advies kan ondersteunen bij het naar boven halen
van de signalen op het gebied van werkdruk en
handvatten bieden om hier beter mee om te gaan.

WAAROM ZOU JE JE ALS WERKGEVER
RICHTEN OP WERKDRUK?

“JE KRIJGT GEEN STRESS OMDAT JE NIET PERFECT BENT, JE KRIJGT STRESS
OMDAT JE PERFECT WILT ZIJN”.
Er is sprake van werkdruk als de balans tussen de werkbelasting
en de belastbaarheid van een medewerker verstoord is. Een te
hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken. Werkstress kan

•

Ervaren mijn medewerkers veel
werkdruk of zelfs werkstress?

leiden tot (langdurige) ziekteverzuim. Daarnaast kunnen
medewerkers minder gemotiveerd raken om hun werk te doen.
Werkdruk is iets anders dan werkstress. Werkdruk gaat over de

•

mijn medewerkers aan en hoe

eisen die gesteld worden binnen de functie, zoals de

kan ik ze hierin ondersteunen?

complexiteit van de taken, het werktempo en de hoeveelheid
werk. Als je te lang te maken hebt met een te hoge werkdruk,
kan werkstress ontstaan. Hier kunnen medewerkers lichamelijke

•

werkstress ervaart, is heel persoonlijk. De ene medewerker
functioneert goed als er sprake is van enige tijdsdruk, de andere
krijgt hiervan juist een gestrest gevoel. Het is bijvoorbeeld goed
om te weten wanneer medewerkers perfectionistisch ingesteld
zijn, want zij stellen nogal eens te hoge eisen aan zichzelf. Het is
daarom belangrijk om in gesprek te zijn om helder te krijgen
hoe dit voor elke individuele medewerker werkt.

Hoe zorg ik dat leidinggevenden
de juiste vragen stellen?

en geestelijke klachten van krijgen waardoor het niet meer lukt
de functie (goed) uit te voeren. De mate waarin iemand

Tegen welke uitdagingen lopen

•

Hoe zorgen de managers ervoor
dat ze de individuele
medewerkers beter leren kennen
en hun managementstijl daar zo
goed mogelijk op aanpassen?

WAAR KAN HET BETER?

“In onze visie hoort
werkdruk hoog op de
beleidsagenda te
staan…”

“Wij kunnen
helpen door onze
best practices te
delen…”

In onze visie hoort het

Wij kunnen helpen door onze

onderwerp werkdruk hoog op de

‘best practices’, die wij vanuit

beleidsagenda te staan. Mogelijk

onze ervaring in verschillende

is het al gesignaleerd en door het

organisaties en branches,

management bij de afdeling HR

hebben geleerd, te delen.

als speerpunt belegd. En
mogelijk is de HR-afdeling al aan
het nadenken hoe dit onderwerp
aangepakt kan worden. Wanneer
dit echter naast de dagelijkse
werkzaamheden allemaal door
één of enkele medewerker(s)
bedacht en uitgevoerd moet
worden, bestaat de kans dat het
ondersneeuwt en niet de
aandacht krijgt die het thema
verdient.

Belangrijkste is hierbij het
uitrusten en ondersteunen van
het lijnmanagement. Zij kennen
de medewerkers het beste en
zouden daarom in staat moeten
zijn eventuele problemen op dit
vlak te te signaleren. Hiermee
kunnen medewerkers beter
functioneren, meer werkgeluk
(lees ook onze whitepaper over
werkgeluk) ervaren en er kan
zelfs mogelijke uitval als gevolg
van mentaal verzuim voorkomen
worden.

IN 6 STAPPEN
NAAR MINDER WERKDRUK EN MEER BALANS
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Stap 1
meten

03
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Stap 5
evaluatie

Stap 3
dialoog

Meten geeft inzicht in de thema’s die
een rol spelen bij de medewerkers
en het leidinggevend kader. Door
middel van een aantal vragen wordt
duidelijk welke thema’s binnen de
organisatie op dit moment écht
belangrijk zijn. Hierna worden
specifieke thema’s vastgesteld waar
dieper op ingegaan wordt middels
een uitgebreidere vragenlijst.

06

Op basis van de analyse van de uit de
organisatie ontvangen feedback
wordt, in een gezamenlijke dialoog
tussen de opdrachtgever en Passus
Advies, bepaald welke doelgerichte
interventies ingezet kunnen worden.
Ook gedurende het traject blijft
Passus Advies in dialoog voor een
continue afstemming en uitwisseling.

Na een onderling af te stemmen
periode volgt er een statusupdate
middels een evaluatiegesprek met
de opdrachtgever. Er wordt gekeken
wat de stand van zaken t.a.v. de
thema’s is en wat het resultaat is
geweest van de ingezette
interventies. Waar nodig kunnen
aanvullende interventies ingezet
worden.

Stap 2
analyseren

Stap 4
interventies

Stap 6 borging
& resultaat

De uitkomsten van dit digitale
onderzoek worden
uiteengezet en geanalyseerd.
Uit deze analyse komen
signalen naar voeren en
wordt duidelijk welke
voornaamste thema’s spelen
binnen de organisatie.

In deze fase worden de
interventies ingezet. Deze
interventies zijn altijd op maat
gemaakt en voorzien in de
behoefte van de klant. Een
greep uit deze interventies is
beschreven op de volgende
pagina.

Ter afronding vindt een
effectmeting plaats waarmee
opnieuw feedback aan de
organisatie wordt gevraagd
en de resultaten op langere
termijn inzichtelijk worden.

EEN GREEP UIT MOGELIJKE INTERVENTIES
MANAGEMENTCOACHING (KAN
OOK IN TEAMVERBAND)

Samen met een coach houdt de leidinggevende de eigen
manier van werken tegen het licht en gaat werken aan
een effectievere aanpak van werkdruk, conform de
behoeften en het beleid vanuit de organisatie maar ook
passend bij zijn/haar eigen persoonlijkheid en
achtergrond. We maken gebruik van coaching om
zelfredzaamheid en deskundigheid hierin te bevorderen;
denk hierbij aan het adequaat voeren van inhoudelijke
gesprekken en het bieden van handvatten voor het
signaleren van werkdruk en wat hier mee te doen.

WORKSHOP
GESPREKSTECHNIEKEN
In deze workshop staan gesprekstechnieken en
praktische oefening centraal. We vragen vooraf om
casuïstiek uit de eigen dagelijkse praktijk in te brengen
en te bespreken. Bovendien delen we vanuit onze eigen
expertise leerzame voorbeelden uit het werkveld. Wij
helpen de leidinggevende met thema’s als: welke vragen
stel ik, hoe signaleer ik zaken en wanneer moet ik daar
iets mee doen? Hoe voer ik een effectief gesprek en hoe
leg ik deze afspraken vast? Bovendien oefenen we deze
gesprekken in de workshop. We geven praktische tips
om grip te krijgen, ook op de dingen die je niet ziet.

TRAINING SLIM WERKEN

Het is belangrijk om je realiseren dat wanneer iemand te
veel werk heeft, dit niet opgelost wordt met een
efficiënte aanpak, in die situatie moet de hoeveelheid
werk verminderd worden. Wanneer de hoeveelheid werk
echter passend zou moeten zijn, kan de training slim
werken uitkomst bieden. In de training slim werken
wordt aandacht besteed aan hoe iemand zijn
werkzaamheden inricht en waar dit anders kan waardoor
meer overzicht en controle ontstaat en daarmee rust om
de werkzaamheden zo goed en gestructureerd mogelijk
te kunnen uitvoeren. In de training brengen we ook in
kaart van welke werkzaamheden iemand juist energie
krijgt en wat juist energie kost en wordt onderzocht of
dit beter in balans kan worden gebracht, ook worden
praktische tools aangeboden waarmee iemand zelf aan
de slag kan.

KLANKBORDSESSIES

In de klankbordsessies bespreekt een Passus Professional met
de lijnmanagers bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:
▪

De ervaren werkdruk binnen de organisatie.

▪

Waar loopt de manager in de praktijk tegen aan bij
dit thema?

▪

Hoe zet de manager dit onderwerp op de agenda?

▪

Welke belemmeringen ziet hij/zij waardoor werkdruk
niet adequaat kan worden verholpen?

▪

Welke hulpmiddelen en ondersteuning wenst de
manager

Op basis hiervan brengt de Passus Professional een advies en
aanbevelingen uit richting het management. Daarnaast
bewaakt de Passus Professional dat de lijnmanagers van
elkaars ervaringen leren en hun eigen verantwoordelijkheid
hierin blijven nemen.

INZET PASSUS PROFESSIONAL

INSPIRATIESESSIE WERKGELUK

De Passus Professional neemt binnen de organisatie de

Deze sessie is erop gericht om een heldere visie op

bedrijfscultuur ten aanzien van werkdruk onder de loep,

werkgeluk te krijgen; wat is het, welk belang heeft het

mede door middel van diepte-interviews met medewerkers

en hoe kan ik hier invloed op uitoefenen. De

uit verschillende lagen uit de organisatie en het analyseren

inspiratiesessie werkt verbondenheid binnen het team

van de verzuimcijfers. Daarnaast wordt het beleid op het

in de hand. Er is echte aandacht voor elkaar en elkaars

gebied van werkdruk/werkstress nader bekeken. Wat wordt

kwaliteiten. Gelukkige medewerkers ervaren minder

er preventief ingezet om werkdruk te voorkomen of te

stress en hebben meer plezier in hun werk waardoor

verminderen? Welke factoren binnen de organisatie dragen

deze bijdraagt aan het verminderen van het (gevoel

bij aan het voorkomen van werkstress? Geeft de directie het

van) werkdruk.

goede voorbeeld? Is het bijv. gebruikelijk dat er ’s avonds
laat nog gemaild wordt? Dienen medewerkers te allen tijde
bereikbaar te zijn? De Passus Professional adviseert
vervolgens welke stappen de organisatie concreet kan
zetten op dit thema.

EEN LUISTEREND OOR; INDIVIDUELE
COACHING
Merk je binnen de organisatie dat er thema’s spelen,
maar kun je deze nog niet omzetten in iets concreets?
Soms is een luisterend oor al voldoende. Passus Advies
kan een medewerker in een paar sessies al op weg
helpen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
werk-privé balans, ervaren werkdruk, eenzaamheid,
hybride werken, vitaliteit, financiële problemen of
gewoon even je verhaal kwijt kunnen.

WAT GA JE HIERMEE
BEREIKEN?

Passus Advies helpt de lijnmanager om meer inzicht te krijgen op de
werkdruk zoals die is of zoals door de medewerker wordt ervaren en
biedt praktische handvatten om dit beheersbaar te maken. Hiermee
zullen medewerkers meer balans gaan ervaren bij de uitvoering van hun
werkzaamheden wat direct invloed heeft op hun functioneren. Onze
aanpak creëert bewustwording en er wordt gewerkt aan een cultuur
waardoor op de vraag “hoe gaat het?” ook geantwoord mag worden “ik
voel wat druk, kunnen we daar eens over praten?”. Waarna een goed
gesprek kan plaatsvinden en de juiste stappen gezet worden.

Ben je daar klaar voor? Gelukkig zijn wij dat wel!

Wil je meer informatie over hoe je van werkdruk naar werk in balans
komt binnen je organisatie? Of wil je gebruik maken van ons gratis
verzuimspreekuur? Onze adviseurs staan voor je klaar! Neem contact
met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Lees ook onze andere whitepapers over bijvoorbeeld Werkgeluk of
Verzuim in de lijn!

Liselotte van den Berg

Mirjam Jacobs

liselotte@passusadvies.nl

mirjam.jacobs@passusadvies.nl

linkedin.com/in/liselottevandenberg

linkedin.com/in/mirjam-jacobs

Neem gerust contact met ons op

073 – 62 32 980

www.passusadvies.nl

