
Opiniërend

Meetbare werkdrukbalans

De hier beschreven methode meetbare werkdrukbalans 

biedt een bedrijfskundig vertrekpunt voor het verbeteren 

tussen de caseload en vragenlijsten. De caseload richt zich 

-

cessen. Vragenlijsten inventariseren (breed toepasbaar) 

-

gen – als die nodig zijn - komen uit gesprekken en (eigen) 

handelen.

De methode wordt ondersteund door een werkdrukba-

lanstool. Die biedt een concrete onderbouwing voor het 

gevoel van individuele werkdruk en een startpunt voor 

doelen. Deze tool bevat een algoritme waarmee op basis 

-

krijgt de medewerker een persoonlijke spiegel van zijn of 

haar werkdrukbalans. Drie vervolgvragen komen achter-

eenvolgens aan de orde: 

Deze vragen zijn ingebed in een ontwikkelingsraamwerk 

en uitgewerkt in een coachproces voor leidinggeven-

-

Inleiding

vertrekpunt in de hier beschreven methode is het ver-

krijgen van inzicht in de (on-)balans tussen benodigde en 

medewerkers meer bewust op welke punten hun eigen 

-

-

woordelijkheid voor gaan dragen. In een aantal gevallen 

leidinggevenden en hoger management deze vraagstuk-

verankerd. Deze aspecten komen in een overzichtelijk 

stappenplan allemaal aan bod. 

Het arboproces Werkdrukbalans draagt bij aan waarde-

Voor het conceptueel kader van deze methode van werk-

drukbalans heb ik gebruik gemaakt van wetenschappelijke 

Werkdruk is een maatschappelijk actueel en rele-

vant onderwerp: één op de drie mensen vindt de 

zuimende werknemer. En ondanks de toepassing 

van Arbo-richtlijnen op het gebied van psycho-

in hun maag.

 



inzichten en ook van mijn eigen ervaringen in de toepas-

goed voor het voetlicht van de beroepsgroep brengen 

het  concept werkdrukbalans is dat werkgevers die 

 medewerkers met het instrumentarium en stappenplan 

medewerkers en partners kunnen vergroten. Werkdruk is 

het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) 

te boven gaat is er sprake van hoge werkdruk. Vooral in 

-

gevende om aan de gestelde eisen te voldoen vormt werk-

druk een risico voor de gezondheid van werknemers.” 

-

druk is ook een belangrijk stressbron. Belangrijk om te 

weten is dat werkdruk werkstress kan veroorzaken maar 

juiste twee genoemde variabelen regelmogelijkheden en 

eigen grenzen als het gaat om werkdruk. Echter niet ieder-

een kent of herkent zijn eigen grenzen. En als grenzen niet 

-

-

-

Hoe mooi is het dan wanneer die te ontwikkelen organi-

worden gerekend. Klantwaarde is vanuit mijn visie de kwa-

-

-

betalen en een grotere winst boeken. 

-

hogere omzet. 

Het onderscheiden van deze drie manieren van werken 

met een ontwikkelingsraamwerk - zo veel mogelijk klant 

- kan naar mijn ervaring bijdragen aan inzicht in en het 

-

 



De methode werkdrukbalans is gericht op waardecre-

vergelijking tot de aanpak van oplopend ziekteverzuim. 

draagvlak voor het meten van en werken aan werkdruk-

balans wordt versterkt door de verbinding tussen organi-

Bij de hantering van de werkdrukbalans methodiek ligt de 

zonder beheersing daarvan kunnen ook andere aspecten 

aspecten daarmee buiten de scope vallen. We zullen zien 

dat deze aspecten echter vanzelf weer aan de orde komen 

-

Er gebeurt pas iets als het iemand raakt in de individuele 

-

reld noemen we de werkdrukbeleving en de Wij-wereld 

zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen kan de werkdruk 

Dat dit proces werkt is elders aangetoond. In een studie 

-

heid werk – werkdrukbeleving vermindert en persoonlijke 

-

regelmogelijkheden en ondersteuning vanuit de orga-

ook de basis van deze benadering. 

Verschillende methoden hebben verschillende mogelijk-

heden om hieraan een bijdrage te leveren. In de case-

-

-

met een vragenlijst gescoord en een teamrapport van de 

kan veel inzicht in de werkdrukbeleving  worden gekre-

gen. Vragenlijsten geven echter geen onderbouwing van 

-

valshoek is waardevol. Die invalshoek kan werkdrukbalans 

een individueel en bedrijfskundig vertrekpunt. Ook werk-

drukbalans is niet overal toepasbaar. Daarop komen we 

-

2.  Werkdrukvragenlijsten kunnen werkdrukbeleving en 

-

van een taak zelf in. De beschikbare en benodigde taak-

en versnippering zijn belangrijke indicatoren die worden 

worden bekeken. Ook de mogelijkheden om werkdruk in 

bedrijfsprocessen zichtbaar te maken kan meerwaarde 

hebben. 

veelal een belangrijke voorwaarde voor werktevreden-

heid is en tevreden medewerkers presteren beter. Tijd is 

-

meegenomen in het bespreekbaar maken van werkdruk. 

 



De methode wordt ingezet vanuit drie vragen. Deze vra-

-

beleving zijn de hogere doelen van dit Arboproces. Het 

empirische aanwijzingen en een wetenschappelijk funda-

-

planningshorizonnen is het inzicht op dagniveau erg grof. 

diagnose en afstemming te weinig waarde. Werkdrukbe-

-

wing vraagt om leiderschap dat verantwoordelijkheid en 

Materialen en methoden

Centrale en ondersteunende ontwikkelvragen

ontwikkelvraag: Hoe stellen wij zelf prioriteiten zodat we 

 

voor: Als een medewerker met zijn of haar kennis en mo-

-

individuele piekdruk, en -duur niet zichtbaar, bespreek-

baar en zinvol zijn, vormt deze onbalans een risico voor de 

klanten en samenwerkingspartners.

zinvolle piekdruk. 

De methode rafelt de ontwikkelvraag uiteen in drie met 

elkaar samenhangende vragen. Deze zijn: 

-

snippering van het huidige takenpakket? 

 • Wat zijn mijn regelmogelijkheden

-

sproken?

 • Doen we de goede dingen?

 •  Wie zijn betrokken bij keuzes en wat is hun rol en 

verantwoordelijkheid in het realiseren van balans?

meeste voldoening?

waardevoller?

-

dit?

Met deze vragen komt het speelveld van werkdruk en 



Raamwerk

Tijdens de eerste fase - het inzichtelijk maken van werk-

betrekking tot de werklast komen aan het licht. Ik noem 

Soms wordt hiermee al een werkdrukbron weggenomen. 

kunnen piekdruk en versnippering in individuele taken-

-

doende mogelijkheden biedt om deze zelf te veranderen 

kan het proces worden afgerond.

Wanneer de medewerker onvoldoende mogelijkheden 

is dit aanleiding voor een gesprek met de leidinggevende. 

en het werkdrukgedrag bespreekbaar. Wanneer deze 

onderhanden processen. Als blijkt dat ook daar de balans 

onvoldoende kan worden hersteld kunnen de vragen op 

-

invloeding van de omstandigheden en afspraken met klan-

ten en partners. Medewerkers kunnen taken afstemmen 

leidinggevenden en hun eventuele adviseurs samen het 

begrip werkdruk om van een probleem naar een mogelijk-

De methode richt zich dus op drie complementaire 

worden in drie regelkringen geborgd. Een regelkring bevat 

-

serious games of pilots) om aan te sluiten op bestaande 

Fase 1

duele regelmogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Het gaat 

-

(Tabel 2).

Ter ondersteuning van het proces van deze fase is een 

NOG TE VERVANGEN

 



Stap Omschrijving Werkdrukaspect Doelstelling Besturingsniveau

Overzicht

2 Inzicht

Voeren van een individueel werkdrukbalans voortgangsgesprek Invloed

4 Overzicht

Inzicht

6 Invloed

7 beleving Overzicht Strategisch

beleving Inzicht Strategisch

Voeren van een strategisch werkdrukbalans voortgangsgesprek. beleving Invloed Strategisch

overzichtelijk schema voor. De regels van het algoritme 

dan toegepast op een individueel takenpakket. 

Algoritmes kunnen beter voorspellen dan mensen. De 

balans tool richt zich met name op taken. Aan wat het 

-

gelkring eerst een keer te doorlopen met iemand die de 

goede vragen kan stellen en feedback kan geven. Dat kan 

noemen dit de werkdrukbalanscoach. Naderhand kan de 

kenniswerker dit zelf.

Stap Rol van een werkdrukbalanscoach

Overzicht

balans)

Diagnosevragen stellen. 

Resultaat: Overzicht Maatgevend pad, piekdruk 

en -duur
Raam ad-hoc werkzaamheden

Inzicht

samenhang tot er inzicht ontstaat
Resultaat: Inzicht eigen werkwijze en 

regelmogelijkheden

Persoonlijke ontwikkelvragen stellen. Resultaat: 

Ga na welk regelmogelijkheden er zijn

Stel doelen om in balans te blijven

Invloed Bespreek de eigen regelmogelijkheden en gevolgen daarvan en Voeren van een individueel werkdrukbalans 

voortgangsgesprek. Mogelijkheden voor 

Vergroten 

ramingen

Stel prioriteiten en ramingen bij

Maak afspraken die bijdragen aan duurzame werkdrukbalans.

Hoe kan de kenniswerker taken plannen waarvan ondui-

delijk is wanneer die plaatshebben of wat de taakduur 

is? De werkdrukbalanscoach stelt vragen en gaat met 

de medewerker op zoek naar wat deze wél kan ramen. 

Deze vragen leiden tot bewustwording en verbeteren de 

een onzekere omgeving ook niet. In wisselwerking tussen 

de gebruiker en de zichtbare piekdruk wordt de gebruiker 

en de gevolgen daarvan voor piekdruk en -duur. Zodra de 

taken in de piek. Dat proces herhaalt zich tot er balans is. 

Om bovengenoemde stappen te doorlopen is globaal 

houding waarbij deze zich zo veel mogelijk richt op de 



De ervaring is dat het zichtbaar maken van de piekdruk 

veelal een eyeopener is. Het blijkt de eigen verantwoor-

en een gevoel van overzicht en vrijheid te geven. Wanneer 

pilotgroepen deze stappen doorlopen leren zij ook van 

-

ping. De ervaring is ook dat het bewustzijn van meetbare 

werkdrukbalans na enkele jaren (meestal drie jaar) zo ver 

-

Fase 2

afspraken minder kunnen nakomen. Op werkdrukillusies 

-

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun vitali-

-

woordelijk voor hun illusies te ontmaskeren en werkdruk 

bespreekbaar te maken. Wanneer de medewerker nu aan 

zijn of haar leidinggevende hulp vraagt om piekdruk op 

besluitvormingsproces en de balansherstel. De manager 

-

 

Dan neemt ieder de verantwoordelijkheid die bij zijn of 

haar rol hoort.

zichzelf betere vragen te stellen over zijn huidige en ge-

alleen in op actuele taken en helpt grote taken logisch op 

te knippen. Wanneer het takenpakket is ingericht wordt 

dit in balans gebracht door keuzes te maken die binnen de 

regelruimte van de medewerker liggen. 

-

gepast op basis van voortgang en nieuwe taken worden 

-

route naar en tussen de bestemmingen (mijlpalen) en laat 

ad-hoc taken. Door dat te vergelijken met de gemaakte 

niet past een rode overschrijding. De medewerker krijgt 

-

ente werkwijze voorgesteld.

eerst een overzicht van taken die door het algoritme 

gebundeld zijn in drie paden. Het bovenste pad laat de 

zichtbaar gemaakte piekdruk. Andere gegevens helpen 

balans te herstellen

 



-

leidinggevende hebben hierop een belangrijke invloed. 

Wanneer de leidinggevende herkent dat de werkdrukil-

-

-

2. Welke oorzaken zie je? 

4. Welke oplossingsmogelijkheden zie je?

-

gevende of collega met wie de medewerker dit bespreek-

baar maakt de individuele raming ondersteunt. Dan kun je 

als team kijken of taken kunnen worden uitgewisseld of je 

kunt als team in gesprek over het prioriteren van projec-

kan nu worden ondersteund met een overzicht van 

piekdruk- en duur (sprints en marathons) van teamleden. 

aan oplossingen kunnen bijdragen. 

Een andere mogelijkheid om beter te sturen is de pieklast 

-

Een doorsnede van taken van verschillende medewerkers 

per bedrijfsproces is in ontwikkeling. Dit overzicht en 

verlengt de periode met stuurmogelijkheden (vergroot 

-

te voeren en keuzes op het niveau van projecten gefun-

werkdrukregulering) verbetert.

-

wachte interne oplossingen of goede klantgesprekken 

om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van 

werkdruk vermindert. Zo verbinden leidinggevenden het 

elkaar.

Fase 3.

De mogelijkheden om werkdrukbalans te bereiken zijn 

 

-

samenwerkingsprocessen? Welke prioriteiten stellen we? 
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-

toe te voegen?

Dat begint ermee taken te schrappen die niet zinvol zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan gedetailleerde urenverantwoor-

ding en verantwoordingsprocedures. Maar wanneer dat is 

-

laatste fase kan dus worden gezocht naar mogelijkheden 

Het verandert de manier waarop we met elkaar samen-

werken om het beste uit onszelf én ons werk te halen” 

(MVO Nederland). 

op hun verantwoordelijkheid verandert. In de eerste fase 

worden medewerkers aangesproken hun takenpakket 

uit te spreken over hoe zij het takenpakket en de missie 

beleven. De overgangen tussen deze fasen markeren de 

systeemverandering. De verschillen tussen deze fasen 

niet. Beter is de overeenkomst in deze fasen te benoemen. 

Het gaat erom dat het gebeurt. Iedere medewerker kan 

-

bieden individuele werkdrukbalansindicatoren zoals piek-

willen vergroten. 

-

werprichtlijnen ontwikkeld om hiermee om te kunnen 

als het ontwerpen van structuren en systemen staat 

-

groepen of zelforganiserende teams beter aansluiten bij 

Resultaten

De methode of delen daarvan is in de afgelopen jaren in 

vragenlijstonderzoek de eigen bias van de ontwikkelaar 

 



•  Een ingenieursbureau vond hiermee de sleutel om 

-

ten. In drie jaar werd verlies omgebogen in omzetgroei 

en winst. 

•  Een waterschap verbeterde de procesgang van de 

watertoets met nieuw accountmanagement. 

•  Een vastgoedbeheerder leerde andere vragen (en doe-

-

•  Een accountant kreeg naar haar eigen zeggen haar vrij-

heid en werkplezier terug.  

•  Medewerkers in een gemeente ontwikkelde meer 

gesteund door leidinggevenden. 

•  We hebben met het gevalideerde vragenlijst-

instrument Vragenlijst Beleving en Beoordeling van 

vermindering van werkdrukbeleving en toename van 

aangetoond. Een caseonderzoek door SKB  uit gevoerd 

-

benut om aan de slag te gaan met vraagstukken als 

Daarmee is verder gewerkt aan nieuwe mogelijkheden 

herkent de waarde van werkdrukbalans als dialoog-

Discussie

-

zichte van bestaande methoden zijn enkele kenmerken in 

-

De kracht van de methode werkdrukbalans bestaat eruit 

veranderingen zijn een voorwaarde voor ontwikkeling en 

rol. Een dergelijke systeembenadering kan een welkome 

aanvulling zijn op andere methoden in de gereedschaps-

Conclusie

Het Arboproces werkdrukbalans draagt bij aan waarde-

De omvang van met goede wetenschappelijke constructen 

te maken. Meetbare werkdrukbalans sluit op deze com-

-

proces begint met concreet inzicht in de haarvaten van 

Er zijn meerdere wetenschappelijke fundamenten voor 

laat zien dat werkdrukbalans bijdraagt aan de verminde-



-

maken. 

is om voor een goede balans en daar invloed op uit te

Werkdruk staat in de schijnwerpers. De maatschappelijke 

bewustwording en inspanningen om werkdruk aan te pak-

ken waren niet eerder zo groot. Toch neemt de problema-

de aanpak van werkdrukbronnen? Is het draagvlak breed 

Dringen oplossingen voldoende door in de haarvaten van 

-

ven aanpak niet overal toepasbaar is en natuurlijk is er 

verdere ontwikkelingen. 
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