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Met wie zijn wijEven voorstellen:



Wat gaan we doen?

• In veel sectoren is er al geruime tijd krapte op de arbeidsmarkt. 

• Dat leidt in veel gevallen tot hogere werkdruk. 

• En dat kan uiteindelijk leiden tot burn-outklachten en andere 
gezondheidsrisico’s. 

• De OR heeft hierbij een signaalfunctie. 

• Hoe pak je die rol op?



Met wie zijn wij

1. Lid OR of anders betrokken bij medezeggenschap

2. Bedrijf of instelling waar je werkt

3. Welke ervaringen met “werkdruk en veerkracht”

4. Wat gaat er al goed in jullie organisatie?

5. Wat wil je bereiken?

Wissel met elkaar uit wie je bent:

Met wie zijn wij hier & nu?



Welzijn en werkdruk

• Kennis verwerven

• Positie en bevoegdheden gebruiken

• Netwerk ARBO-deskundigen en betrokkenen

Mogelijke strategie: 

1. Werkgeluk staat centraal

2. Indirecte aanpak met groot effect





Houding t.o.v. het onderwerp?

Welwillend en actief

• “We nemen het mee in MTV”

• Een specialistisch bureau is 
ingehuurd met een 
stimulerende methode 

• ...

De bestuurder is in de ontkenning:

• Werkdruk is vaagtaal

• We zijn geen mietjes

• We moeten ermee dealen
• Een flexibele opstelling van de 

medewerkers helpt

• Wie kan, die doet een dienst meer

• ….
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Feiten en meningen over dit thema:

Welzijn mag het niet genoemd worden
• Wijziging ARBO-wet 1998: 

Objectief en wetenschappelijk woordgebruik

“Psychosociale arbeidsbelasting”

• Objectieve kant: 

Groot en groeiend aandeel van het (langdurig) ziekteverzuim

Kosten lopen jaarlijks op

https://nos.nl/artikel/2309986-werkdruk-en-prestatiedrang-1-3-miljoen-werknemers-met-burn-outklachten


Wat doet stress

Waaraan herken je stress Oorzaak en remedie?

Een rol speelt:
• Soort bedrijf en baan
• Werkproces
• Cultuur
• Stijl van leiding geven
• Autonomie van de werknemer

=> Werkstress verlagen
=> Veerkracht vergroten

Genoemd worden:

• Slapeloze nachten

• Verlies van concentratie

• Vermoeidheid

• Fouten maken

• Oplopende spanningen

• Gezondheidsklachten



Oorzaak van stress

Waar komt werkstress het meest voor?Veelgenoemd

• Weinig zelfstandigheid
• Hoge taakeisen
• Ongewenst gedrag van klanten, 

patiënten of leerlingen
• Technostress en smartphone
• 24/7 bereikbaar
• Door elkaar lopen werk en privé
• Actief sociaal leven

• Onderwijs

• ICT

• Zakelijke dienstverlening

• Industrie

• In toenemende mate ook in de 
zorg



En hoe zit het dan met veerkracht?

Gezonde spanning

& Hersteltijd





Over uitdaging en regelmogelijkheden

Onderzoek van Kasarac (VS, 1979) En diverse variaties hierop



Instrumenten voor vitaliteit meten in/van 
organisatie





• soort werk

• salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden

• promotiesysteem 

• soort erkenning voor het werk

Loopbaanankers – Edgar H. Schein:
Verschillen in voorkeur voor werk en loopbaan

1. Medewerker: Zoek werk wat 
bij je past en ontwikkel je 
hierin

2. HR: Medewerkers presteren 
het best als hun werk bij ze 
past. 

3. Organisatie: Alle  
loopbaanankers zijn nodig en 
ze vullen elkaar aan. 



Beknopte uitwerking:



N.B.: Levensfasebewust personeelsbeleid

• Kunnen jongeren binnekomen en landen in de organisatie

• Geven we de ouderen niet te vroeg op

• Hoe helpen we de middengroep



1. Casus Ziekenhuis XL: Personeelskrapte

Het is Post-Corona
• Het ziekteverzuim is opgelopen tot 

meer dan 10%
• Er is een fors tekort aan 

verpleegkundigen
• Op een afdeling met 7 vacatures 

reageren 0 sollicitanten
• Op enkele afdelingen komt het 

rooster niet meer rond
• Dit leidt tot een opnamestop van 

patiënten

Wat zou je doen?
• Welke mogelijkheden zie je voor de 

OR?
• Hoe zou de OR dit kunnen 

oppakken



Indirecte methode

• Kennis verwerven

• Positie en bevoegdheden gebruiken

• Netwerk ARBO-deskundigen en betrokkenen

Mogelijke strategie: 

1. Indirecte aanpak met groot effect



2. Casus “Terug naar kantoor”

Het is Post-Corona
• De Beperkingen zijn geschrapt, ook 

al is COVID-19 nog niet weg
• Het is fijn om de collega’s weer 

fysiek te kunnen ontmoeten
• De bestuurder wil terug naar het 

oude normaal
• De files komen terug op de weg
• Veel werknemers willen iets 

behouden uit de afgelopen 
periode, van de vrijheid en 
mogelijkheden ICT-contact

Wat zou je doen?
• Welke mogelijkheden zie je voor de 

OR?
• Hoe zou de OR dit kunnen 

oppakken



Valt onder de ARBO-wet

• De werkgever bespreekt met 
werknemer de risico’s van het werk

• En hoe deze vermeden kunnen 
worden

• Hierover moeten goede afspraken 
gemaakt worden

• Voor de duidelijkheid: Schriftelijk

• Bij voorbeeld over onderhoud, 
reparaties, vervanging

• En ook: Pauzes, afwisseling met ander 
werk, vergoedingen

Belangrijke aandachtspunten

• Werken met gevaarlijke stoffen

• Thuis werken met machines

• Een goede werkplek thuis



3. Eigen casus: ………………………………

Het is Post-Corona

• …

• …

• …

Wat zou je doen?

• Welke mogelijkheden zie je voor 
de OR?

• Hoe zou de OR dit kunnen 
oppakken





Objectieve formulering

• PSA = Psycho Sociale Arbeids-
belasting

• En toegevoegde thema’s
• Discriminatie

• Intimidatie

• Pesten op het werk



Wettelijke basis OR

• WOR Art 2 Doel OR
• WOR Art 31: Informatie
• WOR Art 23/24: Overleg
• WOR Art 23 lid 3: Initiatief
• WOR Art 27: Instemming
• WOR Art 25: Advies

Formele-wettelijke aanknopingspunten: 

• CAO In 1e plaats door vakbonden

invulling en naleving taak OR



• Bestuurder

• Stafmedewerkers

• Medewerkers

• Vakbonden 

• Werkgeversorgansiatie

Kortom:

2. Formele-wettelijke 
aanknopingspunten

• Doel/taak OR

• Informatie

• Overleg

• Instemming

• Advies

• Initiatief

4. Werkplan OR

1. Wat is het verhaal van de 
OR: 

3. Met wie werk je samen? 

• Specifiek

• Meetbaar

• Acceptabel

• Realistisch

• Tijdgebonden



Kortom: Welzijn en werkdruk

• Kennis verwerven

• Positie en bevoegdheden gebruiken

• Netwerk ARBO-deskundigen en betrokkenen

Mogelijke strategie: 

1. Werkgeluk centraal

2. Indirecte aanpak




