
Doel: Beter omgaan met werkdruk in het team.
1. Aan het begin van de toolbox (dia 6) wordt een vraag gesteld aan de 

groep. Laat het team hierover in gesprek gaan. Het is belangrijk dat deze 
Toolbox niet alleen informatie zenden is.

2. Dia 9 t/m 12 bespreekt vier onderdelen die invloed hebben op werkdruk. 
Bedenk van te voren welk onderdeel van meeste invloed is op jouw 
team. Per onderdeel is een opdracht (actie!) opgesteld. Deze staan op 
dia 14 t/m 17. Kies 1 of 2 acties uit wat je met het team wilt gaan doen. 
Niet elk onderdeel/actie is voor een team relevant. Denk hier van te 
voren over na, of check dit alvast met iemand uit het team. Houd je deze 
toolbox online/digitaal? Maak dan gebruik van de gebruiksvriendelijke 
en gratis tool: https://ideaboardz.com/ Om ideeën te delen via de 
post-its en vervolgens met elkaar te liken. 

https://ideaboardz.com/


A+O Metalektro ontwikkelde 
een Quickscan. Hiermee brengt 
de scan de duurzame 
inzetbaarheid ontwikkelpunten 
van de organisatie goed in 
kaart. Een advies waar 
bedrijven direct mee aan de 
slag kunnen. 

‘’Omgaan met werkdruk 

zorgt dat je duurzamer 

inzetbaar bent, een grote 

pijler bij veel organisaties.’’



‘’Uit onderzoek van 

CrossOver, 2020 met +90 

technische vakmensen 

blijkt dat 50% wilt fitt
er en 

vitaler gaan werken! ‘’



www.slimstehandentoolbox.nl

OMGAAN MET WERKDRUK
Iedereen ervaart weleens werkdruk, de een meer dan de ander. Werkdruk 
heeft niet alleen te maken met werkstress dat enkel te maken heeft met 

de hoeveelheid werk en tijdsdruk. Maar ook gebrek aan steun of 
autonomie speelt een belangrijke rol hierin. In deze toolbox ga je met 

elkaar in gesprek over werkdruk en jullie komen met een concrete actie. 
Werkdruk voorkomen is beter dan genezen! 

http://www.slimstehandentoolbox.nl


Wat vinden jullie de belangrijkste reden om fit en vitaal je werk te 
blijven doen nu en in de toekomst?

1. Mijn gezondheid verbeteren
2. Toewerken naar andere werkzaamheden (bijvoorbeeld collega’s begeleiden)
3. Minder fysiek belastend werk doen
4. Met mijn leidinggevende praten over de toekomst van mijn werk
5. Minder mentaal belastend werk doen
6. Weten hoe ik er financieel voor sta
7. Anders, namelijk .. 



30 min

post-its

-

1. Statistieken over werkdruk 

2. Praktische tips/oplossingen tegen werkdruk

3. Tips aan elkaar

4. Actie!



De vier meest genoemde redenen voor toenemende werkdruk 
zijn: meer werk (36%), te weinig mensen (24%), te weinig tijd en 

hoge tijdsdruk (21%), te hoge eisen en verwachtingen (12%). Veel 
werknemers (45%) zeggen dan ook niet verbaasd te zijn dat 

zoveel collega’s overspannen raken of burnout-klachten 
ervaren. (Onderzoek CNV Vakmensen, 2019).

Klik hier voor een animatie video van de overheid

STATISTIEKEN

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=TTfA7e44-7A&feature=emb_logo


> Soms gebeuren er dingen op werk waardoor je niet verder komt. Een 
keer niet erg, maar als dit vaak gebeurd. Breng is met elkaar in klant 
waardoor dit komt. Wat geeft de meeste hinder en kunnen we dit 
voorkomen? 

> Materialen die meerdere uit het team nodig hebben? Maak één 
teamlid verantwoordelijk om te zorgen dat dit altijd overzichtelijk en in 
goede staat wordt opgeborgen. 

> Kan een werkmethoden effectiever? Maak met een aantal een vrijwillig 
werkgroepje en bespreek jullie uitkomsten met de rest van het team. 
Jullie werk verandert, dus blijf ook zelf goed meedenken. 

 

 
 

1. VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN



> Een functie die een afwisselend takenpakket heeft werkt goed! Al 
helemaal als een deel van je werkzaamheden fysiek zwaar is. Doe jij 
altijd A en jouw collega altijd B, kunnen jullie dit niet verdelen?

> Is er veel diversiteit tussen teamleden? Laat elkaar eens een paar uur 
met elkaar meelopen. Zo kunnen ze ook voor elkaar invallen maar 
belangrijker ze krijgen wederzijds begrip en ze begrijpen elkaar veel 
beter. Misschien ziet een teamlid wel een oplossing waar een ander nog 
niet aan heeft gedacht omdat ie er zo dicht bovenop zit. 

 

 

 
 

2. DYNAMISCH WERKEN



> Een goed moment om ook bij elkaar na te gaan hoe het gaat met jullie 
werkdruk. 

> Regelmatig overleggen is belangrijk, dit hoeft zeker niet lang te duren, 
maar even weten hoe het met iedereen gaat en de taken ervoor staan 
(al helemaal belangrijk in een samenleving waarbij we steeds meer 
digitaal doen). 

> Gaan de werkoverleggen goed? Kunnen we het beter inrichten? 
Probeer eens een andere manier. Gaat een werkoverleg op de 
maandagochtend gestresst en onoverzichtelijk, dat heeft een negatief 
effecte op de werkdruk van het team. 

 

 

 
 

3. WERKOVERLEG 



> Een goede planning is hartstikke belangrijk. Wie is verantwoordelijkheid 
voor de planning, geef hem/haar genoeg tijd om hier aan te besteden. 

> Houd voldoende rekening met onverwachte zaken. Hoeveel 
onverwachte zaken hebben jullie per week, wordt hier rekening mee 
gehouden in de planning? 

> Communicatie over de planning is belangrijk. Veranderd deze veel, is 
iedereen altijd goed op de hoogte? Of lopen er meerdere planningen 
door elkaar. Jullie werken met de planning, dus geef aan wat voor jullie 
het beste werkt. Uitgeprinte lijst op de vestiging, elke vrijdag in je mail het 
rooster van de week erop. 

 

 

 
 

4. IT’S ALL ABOUT THE PLANNING



Hoe ga jij om met werkdruk? 

Neem een paar minuten en vertel dan allemaal plenaire een tip 
hoe jij omgaat met werkdruk. 

 



Voorkomen beter dan genezen:
Ga met elkaar in gesprek. 
> Waar heb jij weleens mee te maken waardoor jij jouw werk niet 
kan doen? Waardoor jouw werkdag uitloopt? 
> Komt dit vaker voor en kunnen jullie hier een oplossing voor 
vinden? 

Concreet: Bedenk een oplossing voor een probleem die 
meerdere van jullie ondervinden. En ga deze oplossing 
uitproberen de komende twee weken. 

 



Dynamisch werken:
Ga in duo’s met elkaar in gesprek 
> Hoe dynamisch is jouw takenpakket?
> Wat zou jij kunnen doen in jouw takenpakket om dynamischer 
te werken?

Concreet: Bedenk een concreet actiepunt wat jij kan doen om 
jouw takenpakket dynamischer te maken. Probeer dit uit de 
komende twee weken. 

 



Werkoverleg: 
> Noteer allemaal op een post-it wat voor jou het belangrijkste 
doel/onderdeel is van het werkoverleg. 
> Hang dit op de muur en laat een teamlid deze post-its 
voorlezen. 
> Wat horen jullie vaak terugkomen en welk onderdeel van het 
werkoverleg wordt helemaal niet benoemd? 

Concreet: Bespreek wat jullie gaan veranderen in het 
werkoverleg. Pas 2 punten toe die  jullie anders gaan doen. 
Probeer dit de eerste twee werkoverleggen uit. Hoe ging dat?



Planning:
> Als jij (individueel) één ding wilt veranderen aan de planning 
en één ding er echt in wilt houden, wat is dat? 
> Noteer op een post-it wat moet veranderen
> Noteer op een andere post-it wat er echt in moet blijven
> Bespreek dit plenaire met elkaar. 

Concreet: Wat kunnen jullie doen om de belangrijkste bevinding 
die ter sprake is gekomen door te voeren in de planning? Wie 
wordt verantwoordelijk om dit te regelen?

 



Wat is jouw het meest bijgebleven van deze toolbox? 
(mbt werkdruk)

Ga iedereen af, benoem dit kort en krachtig in enkel woorden. 
Digitaal? > Zet allemaal 1 woord op de chat.

 

 
 

THE END > LAATSTE MINUUT


