
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit vormingspakket volgt in grote lijnen de structuur van de brochure ‘Gejaagd door het werk: Arbeid 
en stress in veranderende bedrijven’. Dit betekent dat u de inhoud die bij een bepaalde module van 
het programma hoort gemakkelijk kan terugvinden. Het is daarom ook aangewezen dat u eerst de 
brochure leest en dan het vormingspakket. 

Wilt u ook aandacht besteden aan de werkbaarheidsmonitor of de stressproblematiek open trekken 
naar kwaliteit van de arbeid dan verwijzen we naar de Samenvatting Nulmeting Vlaamse 
Werkbaarheidsmonitor en de reeds verschenen Focussen. In de informatiedossiers over dit onderzoek 
vindt u zeer gespecialiseerde informatie. Uit deze publicaties werden enkele basiscijfers opgenomen in 
het pakket aangevuld met een korte toelichting. 

In dit deel beschrijven we hoe u met dit pakket kan werken. Wat zijn de doelstellingen van het pakket? 
Voor welke doelgroep is het pakket bruikbaar? Welke didactische methodieken kunnen worden 
gebruikt? Hoeveel tijd neemt het in beslag? Over welke accommodatie moet men beschikken? Welk 
materiaal is nodig? In het volgende deel komt de inhoudelijke opbouw en methodische aanpak aan 
bod. 

Het vormingspakket is slechts een hulpmiddel om deze problematiek bespreekbaar te maken in uw 
organisatie. Het is geen strak keurslijf, de begeleider kan naar eigen inzicht en ervaring ook andere 
werkvormen gebruiken, aanvullingen geven, sommige zaken ‘meer in de verf zetten’ dan andere, enz. 

 

Deel 1            

Gebruiksaanwijzing 
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1. Doelstellingen 

 

Bij het ontwerpen van dit vormingspakket zijn wij uitgegaan van een aantal doelstellingen. 

Omdat de doelstellingenkwestie geen probleem is van de ontwerper alleen hebben we ze hier 

opgenomen in dit pakket. 

 

Ook hier geldt de regel dat dit pakket geen keurslijf is. U kan een keuze maken uit de 

verschillende doelstellingen, klemtonen leggen, doelstellingen uitbreiden of doelstellingen 

toevoegen. 

 

U kan deze doelstellingen ook gebruiken als communicatiemiddel om bv. de discussie over het 

pakket met uw collega-begeleiders, uw opdrachtgever of de deelnemers, te stofferen.  

 

Voor de cursist is het meestal prettiger en ook duidelijker als de begeleider bij het begin van de 

sessie de hoofddoelen toelicht, deze in relatie brengt met het overige vormingsaanbod en 

vervolgens kort iets meedeelt over het dagprogramma. 

 

 

Hoofdleerdoel: De deelnemers hebben inzicht in de stressproblematiek en kunnen op basis 

hiervan meedenken over of een inbreng doen in het stresspreventiebeleid op 

ondernemingsvlak.  

 

Leerdoelen: 

1. De deelnemers kunnen omschrijven wat werkstress is. 

2. De deelnemers zien in dat stress een probleem is. 

3. De deelnemers kunnen werkstress plaatsen in het ruimere geheel ‘kwaliteit van de arbeid’ 

zoals onderzocht in de Nulmeting Vlaamse Werkbaarheidsmonitor.  

4. De deelnemers hebben inzicht in het begrip werkbaar werk (indicatoren, risico’s en effecten) 

5. De deelnemers kunnen oorzaken van stress aangeven. 

6. De deelnemers zien in dat de arbeidsorganisatie een belangrijke rol speelt bij het tot stand 

komen van stress bij werknemers. 

7. De deelnemers krijgen inzicht in mogelijke preventiemaatregelen. 

8. De deelnemers kunnen, afhankelijk van hun positie in de organisatie, een inbreng doen bij 

het uitwerken, bijsturen of invoeren van een stresspreventieplan.  
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2. Doelgroep 

 

Dit vormingspakket wil in eerste instantie basismateriaal aanbieden. Het pakket bevat dus geen 

uitgewerkt stappenplan om een preventiebeleid uit te stippelen, maar wel basisinformatie over 

stress. Wat is stress, hoe herkent u stress, wat heeft stress te maken met arbeidsorganisatie, 

hoe kan u stress meten, hoe kan u stress voorkomen, … 

Het pakket richt zich tot deelnemers die met deze problematiek geconfronteerd worden (als 

leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), als 

personeelsverantwoordelijken, als lijnverantwoordelijken, als vakbondsafgevaardigden, als 

preventiedeskundigen, …) 

 

Het aantal deelnemers kan variëren van min. 10 tot max. 40, afhankelijk van de gekozen 

werkvorm. 

 

Een goede kennis van de doelgroep waarmee u effectief dit programma zal doorlopen is een 

belangrijke voorwaarde voor het succes van dit programma. Beperk u dus niet tot een paar 

algemene opmerkingen, maar tracht u een realistisch, weliswaar subjectief, beeld van de groep 

te vormen. 

Naast een heleboel objectieve gegevens (leeftijd, sector tewerkstelling, man/vrouw, 

werkervaring, functie in het bedrijf, enz.) kan het ook nuttig zijn te peilen naar hun idee over de 

inhoud van de cursus en hun verwachtingen t.o.v. de cursus. Hierdoor zult u een betere keuze 

kunnen maken wat betreft de werkvormen en kunt u het programma nog meer toespitsen op 

de ervaringen van de deelnemers.  
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3. Methodiek van het vormingsprogramma 

 

De methodiek die in dit pakket gebruikt wordt komt hierop neer: het vormingsprogramma 

bestaat uit verschillende deelthema’s of modules die uitgewerkt zijn in verschillende 

werkvormen. U kan dus een keuze maken op basis van de doelgroep, uw eigen vaardigheden, 

de middelen die ter beschikking staan en de manier van werken in uw organisatie. 

 

De opbouw van dit pakket is volledig afgestemd op deze werkwijze. 

Elk onderwerp wordt eerst inhoudelijk geschetst. De volledige inhoud vindt u in de brochure, 

aangevuld met bijkomende achtergrondinformatie en/of aanverwante informatie in deel 4. Deze 

informatie kan u natuurlijk ook uitbreiden met uw eigen informatie en/of voorbeelden. 

Per module worden de verschillende werkvormen uitvoerig beschreven. Er worden enkele 

redenen aangegeven waarom u een bepaalde werkvorm zou kunnen gebruiken. Dan volgt er 

een beschrijving van de gebruikte werkwijze aangevuld met welke hulpmiddelen nodig zijn, 

hoeveel tijd die werkvorm in beslag neemt, hoeveel deelnemers er aan kunnen deelnemen en 

wat u moet doen als voorbereiding. 

 

De werkvormen die aan bod komen in dit pakket: 

 Doceren met gebruik van slides 

 Rondvraag 

 Groepswerk met nabespreking 

 Bespreken van cases 

 Bespreken van ervaringen van de deelnemers 

 Stressspel 

 Werken met DVD fragmenten 

 Videovertoning met nabespreking 
 
 
 
 

 

Zoals eerder al gezegd werd, belet niets u aan dit lijstje nog enkele werkvormen toe te voegen.  
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4. Tijdschema 

 

De tijdsduur van dit programma wordt bepaald door de keuzes die gemaakt worden wat betreft 

de modules en de werkvormen. De duur in zijn totaliteit kan dus variëren afhankelijk van wat u 

met de vorming wil bereiken.  

 

Als u dit vormingspakket opneemt in een cursus teken dan eerst een rooster uit en vul reeds de 

vaste programmaonderdelen in zoals: beginuur, onthaal van de deelnemers (koffie, uitdelen 

naamkaartjes, e.d.), verwelkoming en kennismaking, koffiepauzes, lunchpauze, voorziene 

eindevaluatie. Zet dan alle werkvormen en de werkvormen die u eventueel zelf zou bedenken 

op zelfklevende papiertjes en geef ze allemaal een voorkeurnotering. Daaruit elimineert u al de 

werkvormen die om een of andere reden niet haalbaar zijn. Met de overgebleven werkvormen 

kan u nu een programma samenstellen. Hierbij kan u volgende overwegingen in acht nemen:  

 

 Welke werkvorm vind ik zo belangrijk dat ik ze er beslist in wil hebben? 

 Is deze werkvorm leuk om te doen voor de begeleider en voor de cursisten? 

 Is er afwisseling nodig en indien ja, zit die er in? 

 Hoeveel beschikbare tijd heb ik? 

 Passen de werkvormen in het beschikbare budget? 

 Beschik ik over de nodige hulpmiddelen? 

 Passen de werkvormen in de cultuur van de organisatie? Kunnen niet zo 

conventionele werkvormen worden gebruikt of is dat ongebruikelijk? Willen de 

cursisten zelf de inhoud van de cursus meebepalen? Daar moet u dan ook tijd 

voor voorzien. 

 Zou u het leuk vinden om deze cursus te volgen? 

 Kan ik de uitvoerders, deelnemers en/of opdrachtgevers er enthousiast voor 

krijgen? 

 

Op de volgende bladzijden vindt u een schema met de verschillende onderwerpen, de 

werkvormen, de middelen die u ervoor nodig hebt, de grootte van de groep, de tijdsduur. Nadat 

u deel II hebt doorgenomen kan u hieruit een keuze maken voor een eigen programma.  
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THEMA WERKVORM DIDACTISCH MATERIAAL 

Module 1 

IJsbrekers: inleiding van het thema stress 

Werstress bespreekbaar maken Vragenlijst de VOEG 
Vragenlijsten, schrijfgerief, bord of 
flipover 

Werkstress bespreekbaar maken, 
problematiek schetsen 

Video 

Video: Preventie van werkstress of 

Video: Gejaagd door het werk 

Kijkinstructies, video-apparatuur 

Problematiek schetsen, info over ernst 
van het probleem 

Werkstress plaatsen in het begrip 
‘kwaliteit van de arbeid’ of ‘werkbaar 
werk’ 

Rondvraag en doceren met slides Slides, projectie-apparatuur 

Werkstress bespreekbaar maken Bordspel: D ° Stress Spelbord, spelkaarten, spelinstructies 

Problematiek illustreren, info over ernst 
van het probleem 

DVD fragmenten DVD, projectie-apparatuur 

Module 2 

Werkstress: op zoek naar de kern van de zaak 

Werkstress, een complexe zaak. 

Definitie van werkstress. 
Stressbronnen in de omgeving, in de 
job. 

Resultaten uit werkbaarheidsmonitor 
vullen het model aan. 

Doceren met slides Slides, projectie-apparatuur 

Wat is stress 
Groepswerk. Werken met eigen 
ervaringen of cases 

Groepsopdrachten, schrijfgerief, bord 
of flipover 

Stressbronnen in de arbeidssituatie 

Vragenlijsten: arbeidsinhoud, 
arbeidsomstandigheden, 
arbeidsverhoudingen en 
arbeidsvoorwaarden 

Vragenlijstjes, schrijfgerief, bord of 
flipover 

Oorzaken van stress DVD fragmenten DVD, projectie-apparatuur 

Module 3 

Bedrijven in verandering… werknemers onder druk 

Ervaringen met nieuwe 
managementconcepten: 
automatisering, informatisering, IKZ, 
teamwerk, lean production. 

Groepsgesprek Bord of flipover, schrijfgerief 
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Nieuwe managementconcepten 
oorzaak van méér werkdruk? 

Stellingendiscussie 
Slide met stellingen schrijfgerief, bord 
of flipover. 

Module 4 

Stresspreventie 

Aanpak van werkstress Doceren Slides en projectie-apparatuur 

Regelgeving en stressbeleid op 
ondernemingsniveau 

Groepswerk 
Groepsopdrachten, schrijfgerief, bord 
of flipover 
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5. Accomodatie 

 

De keuze van een geschikt lokaal wordt bepaald door het programma dat u hebt 

samengesteld. Het programma op zijn beurt zal ook bepaald worden door de accommodatie 

waarover u kan beschikken. 

 

Een lokaal kan beter te groot zijn dan te klein. Wanneer u groepswerk opneemt in uw 

programma kan het plezieriger werken zijn als u over meerdere lokalen kan beschikken. De 

groepjes storen elkaar dan niet tijdens het werken. 

 

Neem de tijd om voor de aanvang van de sessies alles te controleren en/of klaar te zetten. 

Werkt de overheadprojector? Is de projectie groot genoeg? Schrijven de viltstiften? Is het juiste 

videokanaal geselecteerd? Kan het lokaal enigszins verduisterd worden? Enz. 

Dit lijken misschien allemaal pietluttigheden, maar zulke dingen kunnen ontzettend storend 

werken. 
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6. Materiaal 

 

Al het didactisch materiaal voor dit pakket vindt u in deel III. De brochure ‘Gejaagd door het 

werk:  Arbeid en stress in veranderende bedrijven’ zit los in het pakket. 

Materiaal: 

 Slides 

 Handleidingen voor de videovertoningen 

 Handleiding werken met DVD 

 Checklisten 

 Praktijksituaties 

 Beschrijving van het Stressspel 

 Diskette 

 Wetgeving 
 

 

 

 

 



 

- 10 - 

 

 

 

7. Enkele aandachtspunten 

 

 

Richt niet al uw aandacht op het onder de knie krijgen van de materie. Een begeleider hoeft niet 

alles te weten. De werkvormen zijn ook zo gekozen dat de inbreng van de deelnemers een 

belangrijke inhoud is voor de cursus. 

 

Kies de werkvorm die het dichtst aansluit bij de groep en bij uw manier van werken. Die 

werkvorm zal u dan vlotter afgaan en dus het meeste effect hebben. 

 

De beste voorbereiding bestaat erin de voorgestelde oefeningen of opdrachten zelf eens uit te 

proberen. Uw eerste reacties zullen vaak samenvallen met de reacties van de groep. 

 

U kan de inhoud nauwer laten aansluiten bij de ervaringen van de groep door ook enkele 

voorbeelden te zoeken die in hun werksfeer liggen. 

 

Tracht van te voren na te gaan waar de gevoeligheden van uw doelgroep liggen betreffende dit 

thema. U kan hier dan extra aandacht aan besteden. Maak de vragen die peilen naar die 

gevoeligheden zo concreet mogelijk. Vraag niet naar algemene ideeën over het thema, maar 

vraag naar reacties op concrete feiten. 



 

 


