Ook OR-leden
gaan gebukt
onder werkdruk

Tips voor omgaan met werkdruk

Onderzoeken,
deﬁniëren, aanpakken
Werkdruk is voor veel ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigers een lastig probleem. Toch
zijn er de laatste jaren heel wat hulpmiddelen ontwikkeld: er zijn handige meetinstrumenten gekomen en
er is een werkbare deﬁnitie. Hieronder een aantal tips
voor de OR of PVT die aan de slag wil met werkdruk.
Door: Koen Zonneveld, info@koemzonneveld.eu

1. Wanneer werkdruk
aanpakken?
Een OR kan overwegen met werkdruk
aan de slag te gaan als er bijvoorbeeld
veel onderlinge irritaties zijn, veel verzuimmeldingen, een chaotische werkwijze, vaak ‘paniekvoetbal,’ veel overwerk.
Ook wanneer werkdruk als risico
benoemd is in de risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E) of als er veel klachten
zijn van collega’s zijn over te hoge werk-
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druk is het goed als de OR de vinger
aan de pols houdt. Misschien is er al
een pago {Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) over werkdruk
uitgevoerd. De OR dient zelf af te wegen
of werkdruk het meest urgente onderwerp is.

2. Is werkdruk het werkelijke
probleem?
Mensen kunnen ook gestresst raken

door andere zaken: onzekerheid over de
toekomst, agressie op het werk, problemen thuis. Als dat het geval is, is het
beter om die oorzaken direct aan te
pakken, in plaats van ze eerst onder de
noemer werkdruk te scharen.

3. Waar gaat het over?
Zorg ervoor dat de onderwerpen duidelijk zijn, zodat er achteraf geen misverstanden over ontstaan en zodat de juiste
oplossingen worden gevonden. Streef
naar een bruikbare/werkbare deﬁnitie
waarover zowel de or als de bestuurder
het eens zijn. Dit moet echter niet leiden
tot oeverloze discussies over de meest
juiste deﬁnitie. Werkgevers hebben soms
de neiging vooral de nadruk te leggen op
de belastbaarheid van medewerkers en
minder op bedrijfsgerelateerde factoren.
Veel deskundigen hanteren overigens de
volgende deﬁnitie: ‘werkdruk ontstaat
als een medewerker niet, of met moeite,
binnen de beschikbare tijd kan voldoen
aan de gestelde eisen (kwantitatief en/of
kwalitatief) en onvoldoende mogelijkheden heeft om de achterliggende oorzaken van de problemen op te lossen.’

4. Welke norm wordt
gehanteerd?
Bepaal vooraf welke norm wordt gehanteerd. Is deze afgeleid van het branche- of
landelijke gemiddelde of gaat hij uit van
een zo gezond mogelijke werksituatie
met zo min mogelijk risico’s op gezond- »
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