Maak werk van werkdruk
Hoe u de grondoorzaken van werkdruk in
drie stappen analyseert - en met focus en
resultaat aanpakt.

Een te hoge werkdruk beïnvloedt uw mensen en
daardoor de resultaten van de organisatie negatief
Werknemers in welzijn en de gezondheidszorg
ervaren een bovengemiddeld hoge werkdruk.
Dat tonen onderzoeken van het CBS en TNO al
jaren aan. En grote kans dat u dat ook terugziet
in onderzoeken onder uw medewerkers.
De gevolgen van te hoge werkdruk zijn:
•

Medewerkers gaan niet met plezier
naar hun werk.

•

Patiënten of cliënten krijgen niet de
kwaliteit die nodig is.

•

Het ziekteverzuim en personeelsverloop
stijgen. Werkdruk neemt daardoor
verder toe.

Werkdruk heeft veel meer oorzaken dan
enkel administratie en regeldruk
Vaak wordt de administratie aangewezen
als de veroorzaker van hoge werkdruk.
Actiedagen tegen rompslomp, manifesten
over regelgekte en collectief georganiseerde
schrapsessies richten hun pijlen op de
bureaucratie en het herstellen van vertrouwen.
Terecht?
Jazeker.
Maar het is niet het hele verhaal.
Bron: NOS.nl

Werkdruk wordt veroorzaakt door 3 factoren

Werklast

Organisatiegraad

Individuele
Belastbaarheid

Wat is de hoeveelheid
werk die verzet moet
worden? En aan welke
kwaliteitseisen moet dit
voldoen?

Hoe hebben wij met
elkaar het werk
georganiseerd? En draait
onze organisatie als een
geoliede machine?

Hoe is het gesteld met
de fysieke en mentale
weerbaarheid van de
individuele medewerker?

Deze 3 factoren hangen met elkaar samen en
zijn van grote invloed op het resultaat
Werklast

Organisatiegraad

Individuele
belastbaarheid

Hoeveelheid werk

Duidelijkheid doelen

Fysiek welzijn

Kwantitatieve eisen

Systemen & processen

Mentaal welzijn

Kwalitatieve eisen

Roostering & planning

Persoonlijkheid

Beschikbare capaciteit

Caseload verdeling

Sociale factoren

…

…

…

Werkdruk
Resultaten

Samen met u brengen
we in 3 stappen de
werkdruk in kaart

Stap 1: Objectiveren en waarderen van de werklast
De werklast maken we meetbaar door
antwoord te geven op vragen als:
•

Hoeveel personeel hebben we in huis?

•

Hoeveel tijd zijn zij beschikbaar om
te werken?

•

Is dat voldoende om de geplande
hoeveelheid zorg te bieden,
gegeven onze normen voor
caseloads of arbeidsproductiviteit?

•

Zijn die normen wel realistisch?

•

Hoe zit dit organisatiebreed,
maar ook ‘micro’ op regionaal
niveau of binnen het zorgteam?

Uit onze case studies blijkt: ook bij genoeg formatie hoge
werkdruk door onevenwichtige verdeling van de caseload
Voorbeeld jeugdzorgorganisatie
Caseload okay
19%
Caseload te groot
42%

Caseload te klein
39%

Caseload te groot

Caseload te klein

Caseload okay

Stap 2: De organisatiegraad beoordelen en ruimte
voor verbeteringen zichtbaar maken
Staat alles in onze organisatie in dienst van
‘de bedoeling’ in plaats van ‘het moet van
het systeem’? En draait onze organisatie als
een geoliede machine? Voor het definiëren
van ruimte voor verbetering, beantwoorden
we drie vragen:
•

Wat kunnen we zelf? (bijvoorbeeld het
afschaffen van zelfbedachte regels)

•

Waar hebben we anderen bij nodig?
(bijvoorbeeld ketenpartners)

•

Waar komen we gewoonweg niet onderuit?
(bijvoorbeeld wet- en regelgeving)

Door alle elementen van de organisatiegraad kritisch
onder de loep te nemen, maken we verbeterpunten helder
Inzicht in prestaties

Heldere doelen

Werkoverleg

Verbetercultuur

Opleiding & training

Verdeling taken

Intervisie & supervisie

Regelruimte & autonomie

Computersystemen

Cliëntlogistieke processen

Faciliteiten

Administratieve processen
Roostering en rust

Organisatiegraad

Werkplanning
Cliëntgebonden overleg

Ondersteuning door leiding
Ondersteuning door staf
…

Uit onze case studies blijkt: meer dan de helft van de
oplossingen ligt binnen de eigen beïnvloedingssfeer
Voorbeeld uit de geestelijke gezondheidszorg

Buitenwereldgedoe
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Organisatiegedoe
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Teamgedoe
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Organisatiegedoe

Teamgedoe

Buitenwereldgedoe

Stap 3: Analyseren en verbeteren
individuele belastbaarheid
Werk in de zorg is vaak emotioneel belastend,
onregelmatig en soms ook fysiek zwaar.
Samen met uw werknemers kunt u kijken
hoe u de individuele belastbaarheid vergroot.
Dit doet u door antwoord te geven op de
volgende vragen:
•

Wat kunnen werknemers zelf doen
om zich tegen de zwaarte van hun
werk te wapenen?

•

Hoe kunnen ze elkaar hierbij helpen?
Vooral preventief, maar ook wanneer
het eigenlijk al te ver is gegaan.

•

En hoe kan de werkgever hier
stevig aan bijdragen?

Uit onze case studies blijkt: individuele belastbaarheid
is meerledig en beïnvloedbaar
Professionals definiëren bijvoorbeeld
soms hun verantwoordelijkheid te ruim.
Dat doen ze met de beste bedoelingen
voor de cliënt en vanuit passie voor het werk.
Maar dit grote verantwoordelijkheidsgevoel
vergroot tegelijkertijd de werkdruk, omdat
professionals werk doen waar ze eigenlijk
geen tijd voor hebben, of waar ze niet goed
voor toegerust zijn.
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In 3 stappen helpen we u de grondoorzaken van werkdruk
te identificeren én met resultaat aan te pakken
Stap 1:
Objectiveren en waarderen
van de werklast

Stap 2:
Organisatiegraad beoordelen en
verbeteringen zichtbaar maken

Stap 3:
Analyseren en verbeteren
individuele belastbaarheid

Bijvoorbeeld:
• Eerlijke werkverdeling in de teams met
een objectieve meetlat en met ruimte
voor (tijdelijke) individuele verschillen.
• Hoge acceptatiegraad van
werklastnormen door transparante
informatie.
• Bewuste keuzes voor het toedelen van
neventaken. Rationaliseren van
werkgroepen en projecten en de
efficiëntie ervan vergroten.

Bijvoorbeeld:
• Geen dubbel werk en onnodige
controles omdat precies duidelijk is
wie in het werkproces waarvoor
verantwoordelijk is.
• 5% minder administratief werk door
alleen te administreren wat wettelijk
verplicht is en de organisatie zelf echt
nodig vindt. Dus meer tijd voor cliënten.
• Rust in de hoofden door kortcyclisch
inzicht in prestaties op medewerkeren teamniveau.

Bijvoorbeeld:
• Structureel aandacht voor belasting bij
supervisie en intervisie. Reflectie op
weerbaarheid in buddyparen en in het
teamoverleg.
• Omgaan met agressie is een
terugkerend onderdeel van het
trainingscurriculum.
• Bewuste waardering vanuit de
organisatie voor het thuisfront van de
medewerkers.

Korte termijn: toename medewerkertevredenheid (al tijdens het proces)
Lange termijn: medewerkers meer verbonden, minder verzuim, minder verloop

Bent u klaar om de
eerste stap te zetten?
Neem dan contact
op met Harm Quax.

OPERATIONS DIRECTOR

Harm Quax
‘Ik bespreek graag
de mogelijkheden
van bijvoorbeeld een
organisatiescan met u.'
h.quax@p5com.eu
+31 6 134 64 630
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+31 (0)35 531 00 62
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