
 

 

 

 

 

 

 

 

In dit deel ziet u hoe de inhoud van de brochure werd opgedeeld in verschillende modules. Elke 
module werd in verschillende didactische werkvormen uitgewerkt. Het is aan u om enerzijds een 
logisch inhoudelijk verhaal samen te stellen en anderzijds een bepaalde werkvorm te kiezen bij elke 
inhoudelijke module die u in uw eigen programma wil opnemen.  

In dit deel volgen we de verhaallijn van de brochure ‘Gejaagd door het werk’, maar dit wil niet zeggen 
dat u alle modules moet gebruiken noch dat u de volgorde die hier wordt aangegeven moet volgen. 
We hebben het pakket opgedeeld in 4 modules: 

Module I: IJsbrekers 

Module II: Werkstress: op zoek naar de kern van de zaak 

Module III: Bedrijven in verandering… werknemers onder druk? 

Module IV: Stresspreventie 

Om een goed inzicht te krijgen in de inhoud en de didactische werkvormen is het aangewezen dat u 
het materiaal uit deel 3 er bij neemt wanneer u dit deel doorneemt. 

 

 

 

 

 

Deel 2 

Vormingsprogramma 



Module 1. IJsbrekers 

 

Inleiding 

In deze module hebben we een aantal werkvormen samengebracht waaruit u kan kiezen 

om het thema „Stress” in te leiden. 

Hoe ver zit stress in de taboesfeer? Veel mensen durven er niet over praten uit schrik dat 

anderen (directie, collega‟s,…) gaan denken dat ze hun werk niet meer aankunnen.  

 

Maar uit onderzoek is gebleken dat stress inderdaad vaak voorkomt en dat het een ernstig 

probleem is. Werkstress vormt een bedreiging voor de gezondheid van de werknemers en 

brengt dan ook enorme maatschappelijke kosten met zich mee. Maar de kosten blijven niet 

beperkt tot het ziekteverzuim alleen. Werkstress leidt tot meer fouten, productiestoringen, 

het sociaal klimaat raakt verziekt en de motivatie van de medewerkers wordt aangetast. 

Uiteindelijk zal de economische slagkracht van de onderneming in het gedrang komen.  

Ondanks het feit dat heel wat managers werkstress als een actueel en belangrijk probleem 

onderkennen, blijft de aanpak ervan op bedrijfsniveau beperkt.  

 

In deze module komen dus twee aspecten aan bod. Enerzijds het feit dat stress vaak 

moeilijk bespreekbaar is, anderzijds dat stress een ernstig probleem is en heel wat kosten 

met zich meebrengt. Het meest aangewezen is dat u eerst een oefening gebruikt die het 

probleem van werkstress in de groep bespreekbaar maakt (VOEG vragenlijst, video, DVD-

fragmenten of stressspel). Daarna kan u overgaan tot de informatie over de ernst van het 

probleem. Afhankelijk van de samenstelling van de deelnemersgroep, uw eigen 

vaardigheden en een aantal praktische factoren kan u bepalen welke werkvorm het meest 

geschikt is. 

 

 



Invullen van een vragenlijst: De VOEG 

1. Werkvorm 

De VOEG is de Vragenlijst Onderzoek Ervaren Gezondheid. Het is een betrouwbaar 

meetinstrument dat vanwege zijn beperkte omvang en eenvoudig telsysteem veel gebruikt 

wordt om stress- en gezondheidsklachten vast te stellen, niet alleen bij werknemers maar 

ook bij de algehele bevolking. 

De VOEG telt 21 vragen. Er wordt gevraagd naar vermoeidheidsklachten, hartklachten , 

maagklachten en klachten aan het bewegingsapparaat. Elke klacht wordt met „ja‟ of „nee‟ 

beantwoord. De klachten worden opgeteld. De minimumscore is dus 0 en de 

maximumscore is 21.  

De lijst is niet bedoeld voor individuele diagnostiek maar om op groepsniveau informatie te 

verkrijgen. Met de VOEG kan eenvoudig het gemiddelde klachtenniveau van een afdeling of 

een groep werknemers met dezelfde functie worden berekend. Dat gemiddelde kan weer 

vergeleken worden met dat van andere functies (of afdelingen) in het bedrijf en/of met 

externe vergelijkingsgroepen.  

 

In het kader van dit vormingspakket gebruiken we de VOEG als introductie van het thema. 

Dit betekent dat het gemiddelde van zo‟n heterogene groep deelnemers nogal sterk afwijkt 

van de normale gemiddelde. (U vindt hierover meer informatie in deel 3, waarin alle 

didactisch materiaal is opgenomen). Toch is de VOEG een bruikbare vragenlijst in een 

vormingssituatie omdat het een korte vragenlijst is, snel ingevuld kan worden en de 

resultaten makkelijk berekenbaar zijn. De deelnemers krijgen een goed beeld van wat 

gezondheidsklachten zijn en doen ook wat ervaring op met dergelijke vragenlijsten.  

 

2. Werkwijze 

Introduceer de vragenlijst in de groep. Het doel van deze vragenlijst is stress- en 

gezondheidsklachten in kaart te brengen.  

Het afnemen van de VOEG is alleen zinvol als de onderzochte groep deelnemers 

voldoende groot is. Als vuistregel kan worden aangehouden dat een groep minimaal 10 

personen moet tellen. De resultaten laten dus toe iets te zeggen over de groep deelnemers 

in deze opleiding, niet over hun afdeling of het bedrijf waar ze werken. Werkt u met een 

groep deelnemers die wel uit dezelfde afdeling komen of dezelfde functie in een bedrijf 

uitvoeren, dan kan u wel iets zeggen over die afdeling of die functie.  

 

Het invullen van de VOEG kost slechts enkele minuten. De deelnemers kunnen zelf de ja-

antwoorden optellen en dat getal in het daarvoor voorziene kadertje zetten.  



U moet er rekening mee houden dat u na het invullen van de vragenlijst tijd nodig heeft om 

de gegevens te verwerken. Dat kan u doen door bijvoorbeeld na het afnemen van de 

vragenlijst een video te programmeren, of door een pauze te voorzien.  

U kan de resultaten ook laten berekenen door een extra begeleider van de groep of een 

andere medewerker.  

De gegevens kan u plaatsen tegenover de gegevens die u verzamelt heeft in andere 

groepen. Op die manier kan u verschillende groepen met elkaar vergelijken.  

Op basis van het gemiddelde cijfer kan u peilen naar de ervaringen van de deelnemers. 

Welke ervaringen hebben de cursisten met (werk)stress? 

Wat vinden zij van de resultaten? 

Welke factoren beïnvloeden volgens de cursisten de resultaten? 

 

3. Hulpmiddelen 

Voldoende kopieën van de vragenlijst, schrijfgerief voor de deelnemers, een bord of flipover 

om de resultaten te noteren. 

 

4. Groepsgrootte 

Om een significant gemiddelde te kunnen berekenen moet u de VOEG door minstens 10 

deelnemers laten invullen. Ideaal is een groep van 15 deelnemers of iets meer. 

 

5. Tijdsduur 

Uitleg over de VOEG: 5‟ 

Invullen van de VOEG: 10 tot 15‟ 

Berekenen van het gemiddelde: 5 tot 10‟ (afhankelijk van het aantal ingevulde formulieren) 

Bespreken van de resultaten: 10 tot 15‟ 

Totaal: 30 tot 40‟ 

 

6. Voorbereiding 

U vult best de vragenlijst zelf eens in. Zo kan u makkelijker antwoorden op vragen van de 

deelnemers wanneer zij een bepaalde vraag niet goed begrijpen.  

In deel 3 vindt u na de vragenlijst die u kan kopiëren voor de deelnemers enkele tips voor de 

nabespreking. 

 

 

 

 

 



VRAGENLIJST ONDERZOEK ERVAREN GEZONDHEID (VOEG) 

1. Hebt u nogal eens pijnen in uw borst of hartstreek? Ja     Nee     

2. Hebt u nogal eens hartkloppingen of bonzingen in uw hartstreek? Ja     Nee     

3. Is uw eetlust minder dan u normaal acht? Ja     Nee     

4. Hebt u nogal eens een opgezet of drukkend gevoel in uw maagstreek? Ja     Nee     

5. Bent u gauw kortademig? Ja     Nee     

6. Hebt u nogal eens pijn in uw maagstreek? Ja     Nee     

7. Hebt u vaak een vieze of zoetige smaak in uw mond? Ja     Nee     

8. Is uw maag nogal eens van streek? Ja     Nee     

9. Hebt u het nogal eens benauwd op uw borst? Ja     Nee     

10. Hebt u nogal eens klachten over pijn in botten en spieren? Ja     Nee     

11. Hebt u nogal eens last van rugpijnen? Ja     Nee     

12. Hebt u vaak een gevoel van moeheid? Ja     Nee     

13. Hebt u nogal eens last van hoofdpijn? Ja     Nee     

14. Hebt u nogal eens maagklachten? Ja     Nee     

15. Bent u nogal eens duizelig? Ja     Nee     

16. Is uw buik nogal eens van streek? Ja     Nee     

17. Voelt u zich nogal eens slaperig of suffig? Ja     Nee     

18. Hebt u wel eens een verdoofd gevoel of tintelingen in uw ledematen? Ja     Nee     

19. Voelt u zich nogal eens lusteloos? Ja     Nee     

20. Staat u in de regel ‟s ochtends moe en niet uitgerust op? Ja     Nee     

21. Voelt u zich gauwer moe dan u normaal acht? Ja     Nee     

 

TOTAAL AANTAL JA-SCORES    

 



Video: Preventie van werkstress. Voorkom dat de stoppen doorslaan 

1. Werkvorm 

In de video „Werkstress‟ komen stress en stresspreventie op een luchtige manier aan de orde. 

Journalist  Victor Deconinck, onder meer bekend van NOVA en Studio Sport, bezoekt 

verschillende bedrijven en non-profit instellingen en interviewt leidinggevenden over hun 

ervaringen met werkstress. Waardoor ging men erover nadenken? Hoe is het probleem 

aangepakt? Wat zijn de resultaten? 

De video maakt duidelijk dat er op werkstress niet langer een taboe hoeft te rusten. Het komt 

overal voor, in elke organisatie. Erkennen dat stress bestaat, en zorgen dat er in het bedrijf over 

gepraat kan worden, blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn om werkstress effectief aan te 

pakken. Het is niet nodig daarvoor de hele organisatie op zijn kop te zetten. Stresspreventie 

begint juist met hele simpele maatregelen. 

De video is een uitstekend middel om werkstress in te leiden.  

 

2. Werkwijze 

U kan de video op verschillende manieren gebruiken. 

Wanneer u deze video louter als inleiding wil gebruiken op het thema, dan laat u de 

deelnemers gewoon kijken, en informeert u daarna kort naar enkele reacties. 

Wilt u de deelnemers actiever laten kijken, dan kan u hen een aantal kijkinstructies geven. 

Na het bekijken van de video bespreekt u met de groep de kijkinstructies. 

In deel 3 vindt u een uitvoerige beschrijving van de video en enkele kijkinstructies. 

 

3. Hulpmiddelen 

TV en video installatie. Indien u met een grote groep werkt kan u beter projecteren via een LCD 

projector.  

Kopieën van de kijkinstructies. 

 

4. Groepsgrootte 

Vanaf 10 deelnemers.  

 

5. Tijdsduur 

Inleiding van de video: 5‟ 

Bekijken van de video: 25‟ 

Nabespreking: 20‟ 

Totaal: 50‟ 



6. Voorbereiding 

Bekijk de video, noteer opmerkelijke passages die dicht aansluiten bij de ervaringen van de 

deelnemers. Neem de videohandleiding in deel 3 even door. 

 

 

Video: Gejaagd door het werk, uitzending van de Late Shift 

1. Werkvorm 

Zowat een vierde van de Vlaamse werknemers krijgt af te rekenen met min of meer ernstige 

stressklachten. In steeds meer sectoren wordt het stressprobleem dan ook onderwerp van 

gesprekken in de wandelgangen en vaak ook thema van sociaal overleg.  

Toenemende concurrentie, rationaliseringen en steeds hogere kwaliteitsverwachtingen zetten 

blijkbaar niet alleen bedrijven, maar ook de gezondheid van hun werknemers onder druk.  

Minder personeel steeds meer en beter luidt vaak het devies. Drie reportages – in de confectie-

industrie, de ziekenhuiswereld en het onderwijs – tonen echter aan dat het schoentje vaak ook 

elders knelt. Een mank lopende werkorganisatie, een gebrekkige communicatie tussen 

afdelingen, ondermaatse ergonomie van werkposten, onvoldoende scholingsmogelijkheden… 

blijken dan even zovele oorzaken van werkstress.  

Door het sleutelen aan de arbeidsorganisatie, door het verbeteren van het overleg in het bedrijf 

en door een gericht personeelsbeleid kunnen stressrisico‟s dan ook beheersbaar worden – zo 

luidt de hoopgevende conclusie. De video toont concrete maatregelen en initiatieven uit de drie 

sectoren die aantonen dat stresspreventie ook in praktijk een haalbare kaart is.  

 

2. Werkwijze 

U kan de video op verschillende manieren gebruiken. 

Wanneer u deze video louter als inleiding wil gebruiken op het thema, dan laat u de 

deelnemers gewoon kijken, en informeert u daarna kort naar enkele reacties. 

Wilt u de deelnemers actiever laten kijken, dan kan u hen een aantal kijkinstructies geven. 

Na het bekijken van de video bespreekt u met de groep de kijkinstructies. 

In deel 3 vindt u een uitvoerige beschrijving van de video en enkele kijkinstructies. 

 

3. Hulpmiddelen 

TV en video installatie. Indien u met een grote groep werkt kan u beter projecteren via een LCD 

projector.  

Kopieën van de kijkinstructies. 

 



4. Groepsgrootte 

Vanaf 10 deelnemers.  

 

5. Tijdsduur 

Inleiding van de video: 5‟ 

Bekijken van de video: 30‟ 

Nabespreking: 20‟ 

Totaal: 50‟ 

6. Voorbereiding 

Bekijk de video, noteer opmerkelijke passages die dicht aansluiten bij de ervaringen van de 

deelnemers. Neem de videohandleiding in deel 3 even door. 

 

 

Rondvraag en doceren met slides: Is werkstress een probleem? 

1. Werkvorm 

Door een aantal vragen aan de groep te stellen betrekt u de deelnemers direct bij het 

onderwerp. U krijgt ook meteen een zicht op hun ervaringen met werkstress. 

Tijdens het verder verloop van de sessie kan u verwijzen naar voorbeelden aangedragen door 

de deelnemers. 

Na de rondvraag kan u via een aantal slides nog extra informatie in de groep brengen. 

 

2. Werkwijze 

U laat de deelnemers via een rondvraag antwoorden op de volgende vragen: 

 Zit stress in de taboesfeer? 

 Is er volgens u sprake van een probleem? Waarom (niet)? 

 Kan u voorbeelden geven uit uw eigen werksituatie?  

Geef de deelnemers 2‟ de tijd om na te denken over de vraag (anders zijn ze bezig met de 

formulering van hun eigen antwoord in plaats van naar elkaar te luisteren). 

Noteer kort op een flipover voorbeelden die door de deelnemers aangehaald zijn. 

U maakt een korte samenvatting van de belangrijkste elementen die in de rondvraag naar 

voor gekomen zijn. U kan deze elementen gebruiken om de slides in te leiden.  

Deze methodiek kan u ook gebruiken vóór de deelnemers de VOEG vragenlijst invullen. 

 



3. Hulpmiddelen 

Brochure, bord of flipover, viltstiften, slides 1 tot 8, overheadprojector, schrijfgerief en papier 

voor de deelnemers. 

 

4. Groepsgrootte 

Vanaf 10 deelnemers. Wanneer de groep te groot is kan u de rondvraag laten vallen, of slechts 

enkele deelnemers laten antwoorden. 

 

5. Tijdsduur 

Uitleg over de vragen: 5‟ 

Rondvraag: 15‟, wordt sterk bepaald door de grootte van de groep 

Doceren met slides: 5 à 10‟ 

Totaal: 30 tot 45‟ 

 

6. Voorbereiding 

De inhoud die bij de slides hoort vindt u in de brochure op blz. 3 tot 6. De slides vindt u op 

diskette en in deel 3. De slides zijn er opgenomen in een gewone zwart-wit versie (om op 

plastic te zetten) en als notitiepagina. Zo vindt u direct terug welke inhoud bij welke slide hoort. 

Op de diskette staan de slides in een kleurenversie. Ze werden in Power Point gemaakt, versie 

Office11. 

 

 

Oefening:  ‘DStress’  Meer weten over stress… 

1. Werkvorm 

Het hoofddoel van deze oefening zal enigszins verschillen van het moment waarop ze wordt 

gebruikt. U kan de oefening zowel aan het begin, als op het einde van een sessie 

programmeren.  

Indien u ervoor kiest de oefening in het begin van de sessie te gebruiken, zal de nadruk vooral 

liggen op het sensibiliseren van de deelnemers voor de stressproblematiek. 

De oefening (geïnspireerd op het bekende ganzenbordspel) moet een discussie op gang 

brengen over de oorzaken en de gevolgen van stress, en over de manier waarop elkeen met 

stress tracht om te gaan en op zoek gaat naar oplossingen.  

 

U kan de oefening echter ook aan het einde van de sessie programmeren. Indien u dat doet, 

dan kan u de oefening gebruiken als een herhaling en toepassing van de voordien geziene 

inhoud. 



 

2. Werkwijze 

Gedurende het hele parcours, dat een stukje “levensweg” voorstelt, komen de deelnemers in 

aanraking met positieve en negatieve gebeurtenissen die stress doen toenemen of afnemen. 

Ze passen zich aan hun omgeving aan door uitdagingen te overwinnen, ze geven hun kennis 

over stress weer en ze proberen de zaken vanuit een andere invalshoek te bekijken.  

De deelnemers beslissen zelf op welke manier ze willen vooruitkomen, waarbij ze trachten 

steeds het delicate maar noodzakelijke evenwicht te bewaren tussen spanning en ontspanning. 

 

U begeleidt de oefening. 

 U verdeelt het noodzakelijke materiaal onder de deelnemers of ploegen. 

 U legt de regels uit, en verklaart de rol en de functie van de versschillende kaarten 

(energietabel, energiepunten,…).  

 U gaat na of alle deelnemers de oefening goed begrepen hebben.  

Tijdens de oefening: 

  U let erop dat de regels gerespecteerd worden. 

 U zorgt ervoor dat de tijdslimiet voor de proeven niet wordt overschreden.  

 U begeleidt de ontspanningsoefeningen. 

 U registreert de meningen en de verschillen in opvattingen tussen de deelnemers, met het 

oog op het debat. 

 

3. Hulpmiddelen 

Deze oefening werd ontworpen door de vzw Omtrent Gezondheid. U kan de oefening bij hen 

aankopen. Om de oefening optimaal te kunnen begeleiden kan u een begeleidersdag volgen 

bij de vzw Omtrent Gezondheid.  

VZW Omtrent Gezondheid 

Sans Soucistraat 65 

1050 Brussel 

tel. 02/512 22 04 

fax. 02/512 54 36 

 

U kan ook een beroep doen op het Centrum Informatieve Spelen die de oefening voor u 

kunnen begeleiden. 

Centrum Informatieve Spelen  

Naamsesteenweg 164 

3001 Leuven 

tel. 016/22 25 17 

fax. 016/29 50 99 



 

4. Groepsgrootte 

De deelnemers kunnen individueel deelnemen aan de oefening of in ploeg. Minimum heeft u 4 

deelnemers nodig (of 4 ploegjes) en maximum 12 deelnemers. 

 

5. Tijdsduur 

Minimum twee uur. Het is belangrijk dat u steeds voldoende tijd voorziet voor een uitvoerige 

nabespreking van het spel. Ook tijdens de oefening moet u voldoende tijd inbouwen voor de 

discussies in de groep. 

 

6. Voorbereiding 

Een ideale voorbereiding op de begeleiding van een oefening is natuurlijk het zelf meedoen. U 

kan ter voorbereiding een begeleidersdag volgen bij de vzw Omtrent Gezondheid. Op basis 

van zo‟n dag kan u beslissen of de oefening geschikt is voor de doelgroep.  

Tijdens de voorbereiding is het aangewezen om toch nog even alle materiaal te checken.  

 

 

DVD fragmenten: Omvang en ernst van het probleem 

1. Werkvorm 

Op basis van bestaand videomateriaal (uit o.a. uitzendingen van de Late Shift) heeft STV- 

Innovatie & Arbeid een DVD laten samenstellen waarin verschillende thema‟s waarrond STV 

werk of heeft gewerkt aan bod komen. 

In het thema Werkstress zitten drie korte fragmenten die de omvang en de ernst van het 

probleem illustreren.  

Fragment 1 Een ingebeelde ziekte? 

Drie korte getuigenissen van werknemers (uit confectie, ziekenhuis en onderwijs) die de ernst 

van de gevolgen van werkstress (spijsverteringsstoornissen, rugklachten, depressie) aan den 

lijve hebben ondervonden. 

Fragment 2 De kost van werkstress 

Interview met dr. Luc Swinnen die op bais van onderzoek bij de Christelijke Mutualiteiten tot het 

besluit komt dat werkstress voor één derde van het langdurig ziekteverzuim verantwoordelijk is 

en daarmee de sociale zekerheid een jaarlijkse rekening bezorgt van 10 miljard. 

Fragment 3 Een persoonlijk probleem? 

Dit fragment gaat over de achtergronden van werkstress in een confectiebedrijf bekeken vanuit 

het standpunt van de personeelsmanager. Volgens hem komt het vooral voorbij vrouwelijke 

werknemers en is werkstres vooral een kwestie van een verbroken evenwicht tussen job en 



privé. Het is eigenlijk een individueel probleem van werknemers die niet in de juiste job 

tewerkgesteld. 

 

2. Werkwijze 

Het eerste fragment duurt 41 seconden, het tweede 51 en het derde 104. Omdat deze 

fragmenten zo kort zijn kan u ze op verschillende manieren in het programma verwerken. U 

kan de gebruiken als voorbeeld, als illustratie van iets dat u net heeft uitgelegd (bijvoorbeeld 

via de slides). Maar u kan de fragmenten ook gebruiken om bijvoorbeeld de rondvraag in te 

leiden of als aanzet van de discussie na het invullen van de VOEG. 

 

3. Hulpmiddelen 

U kan de DVD gratis lenen bij STV- Innovatie & Arbeid. Om hem te gebruiken heeft ul een 

DVD-speler nodig en een TV-toestel of LCD-projector. 

U kan ook vragen of wij de fragmenten op een VHS-tape zetten. 

 

4. Groepsgrootte 

Vanaf 10 deelnemers.  

 

5. Tijdsduur 

Inleiding van de fragmenten: afhankelijk van het gebruik van de fragmenten in het programma. 

Bekijken van de fragmenten: 3‟16”  

Nabespreking: 15‟ 

Totaal: 20‟ 

 

6. Voorbereiding 

Bekijk de fragmenten, noteer de belangrijkste elementen. Maak dan een keuze waar u de 

fragmenten in het programma wil gebruiken. 

 

 



Module 2. Werkstress: op zoek naar de kern 

van de zaak 

 

Inleiding 

Het woord „stress‟ is ingeburgerd in het dagelijkse taalgebruik: een stresserende 

gebeurtenis, iemand is weinig stressbestendig, een maagzweer krijgen van de stress. Toch 

is niet altijd duidelijk waarover men het precies heeft. Dat geldt ook voor werkstress, stress 

in en om de werksituatie. 

Er zijn boekenkasten vol over werkstress geschreven. Uiteenlopende disciplines hebben 

zich er mee bezig gehouden. Daarom zal het noodzakelijk zijn gebruik te maken van een 

werkdefinitie over werkstress. 

Er zijn talrijke factoren die oorzaak kunnen zijn van werkstress (arbeidsomstandigheden, 

arbeidsvoorwaarden, sociale betrekkingen, arbeidsinhoud). 

Het vergroten van regelmogelijkheden door het inbouwen van meer autonomie in functies, door 

het scheppen van ruimte voor ondersteuning en directe coördinatie of door periodiek 

werkoverleg, is een doeltreffende strategie om te vermijden dat werkdruk omslaat in stress. Dit 

is precies de essentie van het eenvoudige werkstress-model, dat door Robert Karasek werd 

ontwikkeld.  

In de werkbaarheidsmonitor wordt werkstress in het ruimere kader van kwaliteit van de 

arbeid of werkbaar werk geplaatst. Het stressmodel in deze module wordt aangevuld met 

gegevens uit de werkbaarheidsmonitor. 

In deze module komen volgende elementen aan bod: definitie van stress, stressbronnen in 

de werkomgeving, werkstress in kader van werkbaar werk, aandacht voor de jobinhoud, 

werkdruk in balans en arbeidsorganisatie als sleutelvariabele. 

 

Doceren met slides: Werkstress, een complexe zaak 

1. Werkvorm 

In de slides die u bij deze module kan gebruiken komen verschillende aspecten aan bod. We 

vertrekken vanuit een definitie van stress, die we omzetten in een processchema. De slides zijn 

zo opgebouwd dat u elke stapje in dit proces kan uitleggen.  

Vanuit dit schema bekijken we de stressbronnen in de werkomgeving van dichterbij, met 

speciale aandacht voor de jobinhoud.  

Waarom geeft de ene job meer aanleiding tot stress dan de andere? Welke factoren spelen 

hierin een belangrijke rol?  



Als u de inleiding ook via doceren heeft aangepakt dan kan u hiermee gewoon verdergaan.  

2. Werkwijze 

Slide 6 tot 19 zijn bruikbaar om deze module te doceren. Wellicht moet u een aantal pauzes 

voorzien. U kan het geheel verlevendigen door de verschillende begrippen vooral via 

voorbeelden uit te leggen. U kan natuurlijk ook de deelnemers vragen eigen situaties te 

beschrijven.  

 

3. Hulpmiddelen 

Brochure, overheadprojector, scherm, slides 9 tot 29, schrijfgerief voor de deelnemers. 

 

 

4. Groepsgrootte 

Vanaf 10 deelnemers.  

 

 

5. Tijdsduur 

Doceren: 50‟ 

Pauzes: 10‟ 

Mogelijkheid om vragen te stellen: 15‟ 

Totaal: 75‟ 

 

6.Voorbereiding 

Zoek zelf een aantal voorbeelden van de verschillende elementen. U kan opteren voor 

voorbeelden die zo dicht mogelijk aansluiten bij de ervaringen van de deelnemers. U neemt 

bijvoorbeeld geen voorbeelden uit de industrie, als de deelnemers vooral werkzaam zijn in 

verzorgende beroepen. 

De inhoud die bij deze module hoort vindt u in de brochure vanaf blz. 7 tot 18. 

 

 

Groepswerk : Wat is stress? 

1. Werkvorm 

Om het doceren iets minder lang te maken en de interactiviteit met de deelnemers te 

bevorderen kan u het eerste deel van de uiteenzetting vervangen door groepswerk. 

De bedoeling is dat u de deelnemers zelf tot het inzicht laat komen dat er nood is aan een 

werkdefinitie.  



Via voorbeelden over stressbronnen, stressverschijnselen, stressgevolgen en 

verwerkingsvermogen kan u samen met de groep komen tot een definitie over stress.  

Meer informatie vindt u in de brochure van blz. 7 tot blz. 11. 

 

2. Werkwijze 

U kan op twee manieren te werk gaan. Ofwel laat u de deelnemers voorbeelden geven uit hun 

eigen praktijk ofwel gebruikt u beschreven praktijksituaties.  

Wanneer u de deelnemers voorbeelden laat geven kan u volgende vragen stellen: 

 Kan u een stresssituatie beschrijven?  

 Waarom is dat een stresssituatie? 

 Wat zijn de belangrijkste bronnen of oorzaken van werkstress? 

 In welke richting denkt u dat men oplossingen moet zoeken voor het probleem? 

U verdeelt de deelnemers in kleine groepjes die elk één situatie beschrijven.  

  

Indien u met cases werkt geeft u de groepjes de cases en de bijbehorende vragen. De 

opdracht voor de groepjes is: 

 Is hier sprake van werkstress en waaruit leidt u dit af? 

 Welke zijn de voornaamste bronnen of oorzaken van werkstress in de onderscheiden 

situatie? 

 In welke richting moeten oplossingen voor het probleem gezocht worden? 

In deel 3 vindt u vier praktijkbeschrijvingen. U kunt er natuurlijk voor opteren om slechts enkele 

cases te gebruiken of om nieuwe cases te zoeken die directer aansluiten bij de werksituatie van 

de deelnemers. Het kan ook aangewezen zijn om juist cases te nemen die ver van de 

werksituatie van de deelnemers staan om hen zo ook naar andere situaties te leren kijken. 

 

Na het groepswerk brengt elke groep verslag uit.  

U noteert de antwoorden op het bord of de flipover in vier kolommen: stressbronnen, 

stressverschijnselen, stressgevolgen en verwerkingsvermogen, zodanig dat het schema zoals 

hieronder aangegeven duidelijk wordt. 



 

Samen met de deelnemers kan u nu op basis van het bovenstaande schema en de besproken 

stressvoorbeelden komen tot een definitie over stress. Stress is immers een ingewikkeld 

kluwen dat vraagt om een duidelijke definiëring. 

Belangrijke elementen die aan bod komen in de definitie zijn:  

- mogelijkheden van werknemers  

- eisen in de job 

- onevenwicht tussen mogelijkheden en vereisten 

- psychische of lichamelijk klachten 

Uiteindelijk komt u tot de volgende definitie: er is sprake van werkstress, als een werknemer 

niet meer in staat is of zich niet meer in staat acht om aan de eisen, die aan hem of haar 

in de werksituatie worden gesteld, te voldoen en hierdoor krijgt af te rekenen met 

psychische of lichamelijke klachten. 

 

3. Hulpmiddelen 

Vragenlijstje voor het groepswerk, cases uit deel 3 van dit pakket, bord of flipover, schrijfgerief 

voor de deelnemers, voldoende ruimte voor het groepswerk. 

 

4. Groepsgrootte 

Vanaf 10 deelnemers, grootte van de groepjes: minimum 3 deelnemers, maximum 6 

deelnemers. 

 

5. Tijdsduur 

Uitleg over het groepswerk: 5‟ 

Groepswerk: 30‟ als u werkt met voorbeelden van de deelnemers 

40‟ als u werkt met de beschreven cases. 



Verslag van de groepjes, bespreking schema en definitie: 20‟ tot 30‟ 

Totaal: 60 tot 80‟ 

 

6. Voorbereiding 

Het is aangewezen om voor uzelf even de oefening te maken. Ofwel beschrijft u zelf eens een 

stresssituatie op het werk, ofwel beantwoordt u de vragen op basis van de cases uit deel 4. 

U kan natuurlijk ook zelf cases bij elkaar zoeken, die bijvoorbeeld beter aansluiten bij de 

werksituaties van de deelnemers. 

 

 

Groepswerk: Stressbronnen in de arbeidssituatie 

1. Werkvorm 

U kan ook het eerste deel gewoon doceren en het tweede deel over stressbronnen in de 

arbeidssituatie vervangen door groepswerk.  

De vraag blijft natuurlijk waarom kampen werknemers in sommige werksituaties met opvallend 

meer stressklachten dan in andere werksituaties.  

In een Engels onderzoek door de TUC werd aan veiligheidchefs gevraagd wat volgens hen de 

belangrijkste oorzaken van stress op de werkvloer zijn. Dit gaf de volgende resultaten: 

 Nieuwe management technieken 48% (kwaliteitszorg, teamwerk, prestatiebeloning, …) 

 Overuren 31% 

 Werkonzekerheid 24% 

 Intimidatie 21% 

 Ploegenwerk: 16% 

 Pesten 14% 

Om het geheel van stressbronnen overzichtelijker te maken hebben we ze opgedeeld in vier 

delen: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. 

Werkstress is geen „privilege‟ van managers of van een bepaalde werksoort. Het komt voor bij 

tempogebonden handarbeid en passieve controlefuncties, bij eenvoudig routinewerk en jobs 

met (te veel) verantwoordelijkheid. Toch loopt er een opvallende rode draad doorheen. Men 

krijgt te maken met storingen, onhaalbare  opdrachten of onduidelijkheden. Problemen blijven 

aanslepen en dat zorgt voor aanhoudende werkdruk en dus stress. Niet de aanwezigheid van 

stressbronnen maar vooral de afwezigheid van voldoende regelmogelijkheden in het werk 

vormt dus vaak het knelpunt. 

Het vergroten van regelmogelijkheden – door het inbouwen van meer autonomie in functies, 

door het scheppen van ruimte voor ondersteuning en directe coördinatie of door periodiek 

werkoverleg - is een doeltreffende strategie om te vermijden dat werkdruk omslaat in stress. Dit 

is precies de essentie van het eenvoudige werkstressmodel dat door Robert Karasek werd 

ontwikkeld en door internationaal onderzoek in grote lijnen werd bevestigd. 



 

2. Werkwijze 

Verdeel de deelnemers in groepjes en geef hen de groepsopdracht. Ook nu kan u weer 

opteren voor enerzijds het werken met ervaringen van de deelnemers of anderzijds het werken 

met beschreven cases. 

Wanneer u de deelnemers voorbeelden laat geven kan u het onderstaande schema aan elke 

groep geven. De opdracht is om dit schema om te zetten in concrete werkervaringen van de 

deelnemers. 

 

Omschrijving Eigen ervaring 

Arbeidsinhoud = wat u moet doen 

 te veel werk, strakke deadlines, te hoog werktempo 

 te eenvoudig, monotoon, kortcyclisch werk 

 te moeilijk werk, te veel verantwoordelijkheid 

 directe confrontatie met (vragen van) klanten 

 onduidelijke, tegenstrijdige taakeisen 

 

Arbeidsomstandigen = in welke omstandigheden u moet 

werken 

 chemische stoffen, straling, besmettingsgevaar, lawaai, 

slechte verlichting, extreme temperatuur 

 gevaarlijke situaties, zwaar werk, niet-ergonomische 

werkhouding, ontbreken hulp- en beschermingsmiddelen 

 

Arbeidsvoorwaarden = voorwaarden waaronder moet werken 

 afwijkende werktijden, ploegendienst, geen pauzes 

 lage beloning, prestatieloon, beperkte loopbaankansen 

 werkonzekerheid, precaire contractvormen 

 

Arbeidsverhoudingen = relatie met collega’s, leidinggevenden, 

sociale verhoudingen 

 autoritaire leiding, slechte relaties en werksfeer 

 onvoldoende sociale ondersteuning, weinig zeggenschap 

 discriminatie, ongewenste intimiteiten 

 

 

Vraag ook aan de deelnemers om aan te geven waarom een bepaalde situatie zo stresserend 

is en of zij kunnen aangeven hoe een bepaalde situatie kan worden verbeterd. 

Indien u liever met cases werkt dan geeft u aan elke groep de beschreven cases waarop zij 

dan dezelfde oefening moeten toepassen. 

Na het groepswerk brengt elke groep verslag uit. 

Noteer de belangrijkste elementen op een bord of flipover, maar maak een groepering zoals in 

het bovenstaand schema. 

Met behulp van de voorbeelden uit de groep kan u het model van Karasek uitleggen. 

3. Hulpmiddelen 

Een aantal praktijksituaties uit deel 3, bord of flipover, viltstiften, fotokopie van het schema voor 

elke groep, schrijfgerief voor de deelnemers. 



 

4. Tijdsduur 

Uitleg over het groepswerk: 5‟ 

Groepswerk: 30‟ 

Verslag van de groepjes: 20‟ 

Bespreking van de resultaten en het model van Karasek: 20‟ 

Totaal: 75‟ 

 

5. Groepsgrootte 

Vanaf 10 deelnemers, grootte van de groepjes: minimum 3 deelnemers, maximum 6 

deelnemers. 

 

6. Voorbereiding 

Het is aangewezen om voor uzelf even de oefening te maken. Probeer zelf het schema in te 

vullen op basis van eigen werkervaringen of op basis van de cases. 

Verwerk die resultaten in het schema van Karasek. 

De inhoud van deze oefening vindt u in de brochure van blz. 11 tot blz. 18. 

Hoe u in deze oefening kunt werken met het model van Karasek vindt u in deel 3 van dit 

pakket. 

 

 

Checklist: Stressbronnen in de arbeidssituatie 

1. Werkvorm 

Een andere methodiek om de stressbronnen in een job te bespreken is het gebruik van een 

checklist die door de deelnemers wordt ingevuld. Het voordeel van deze techniek is dat de 

deelnemers vertrouwd worden met een checklist die ze ook op de werkvloer kunnen gebruiken 

om stressbronnen in kaart te brengen.  

Door deze vragenlijstjes te gebruiken in een training leren ze er mee werken en leren ze hoe ze 

gegevens kunnen verzamelen en interpreteren. 

De checklist bestaat uit 4 vragenlijstjes en bevraagt vier deelgebieden: arbeidsinhoud, 

arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Deze vragenlijstjes 

komen uit Handboek Werkstress. Systematische aanpak voor de bedrijfspraktijk. M.A.J. 

Kompier, F.H.G. Marcelissen, NIA postbus 75665 Amsterdam, januari 1995 ISBN 90-6365-

054-x geb. 

 



2. Werkwijze 

Verdeel de deelnemers in groepjes. U kan opteren voor eens samenstelling op basis van de 

functie die de deelnemers uitvoeren ofwel op basis van het bedrijf waar men werkt. Geef elk 

groepje voldoende kopieën van de checklist. Overloop samen met de deelnemers de 

vragenlijstjes. Zo kan u nagaan of de deelnemers de vragen begrijpen en op dezelfde manier 

interpreteren. Leg vooral de nadruk op de verschillende manieren waarop de deelnemers 

moeten antwoorden. De scores worden op verschillende manieren berekend.  

Nadat de deelnemers elk een checklist hebben ingevuld, maken ze een totaalverslag voor de 

hele groep. Dit kunnen ze doen aan de hand van de vragen die aan de checklist zijn 

toegevoegd. 

Noteer de belangrijkste opmerkingen op een bord of flipover. Groepeer de gegevens per 

vragenlijst. Bespreek met de gehele groep de stressbronnen en mogelijke verbeteringen. 

 

3. Hulpmiddelen 

Kopieën van de checklist (deel 3), bord of flipover, viltstiften, schrijfgerief voor de deelnemers. 

In dit deel vindt u de checklisten met daarbij de interpretatie aanwijzingen. De vragenlijstjes in 

het derde deel zijn aangepast om door de deelnemers te gebruiken. 

 

4. Tijdsduur 

Uitleg over de vragenlijsten: 15‟ 

Groepswerk: 30‟ 

Verslag van de groepjes: 15‟ 

Bespreking: 30‟ 

Totaal: 60‟ 

 

5. Groepsgrootte 

Vanaf 10 deelnemers, grootte van de groepjes: minimum 3 deelnemers, maximum 6 

deelnemers. 

 

6.Voorbereiding 

Het is aangewezen om voor uzelf even de vragenlijsten in te vullen. Vragen die niet direct 

duidelijk zijn zullen vaak ook een probleem zijn voor de deelnemers. In deel 3 vindt u een 

exemplaar voor de deelnemers en achtergrondinformatie vindt u in deel 4. 

Van blz. 11 tot blz. 18 in de brochure kan u meer lezen over deze inhoud. 

 

 



Checklist stressbronnen 

 

1. ARBEIDSINHOUD 

Op deze lijst staan 19 vragen die door alle afdelingen beantwoord kunnen worden. Met enige redactionele aanpassing 

zijn de vragen ook per functie te beantwoorden.  

De deelnemers vullen een „ja‟ in als ze het met de bewering eens zijn. Vervolgens kunnen ze de totaalscore berekenen 

door alle met „ja‟ beantwoorde vragen bij elkaar op te tellen. Hoe lager de totaalscore hoe beter. Hoe meer vragen met 

„ja‟ beantwoord worden, hoe groter het aantal problemen met betrekking tot functie-inhoud en werkorganisatie. Iedere 

vraag die met „ja‟ beantwoord wordt verdient bijzondere aandacht.  

 

Nr. Vraag Ja Nee 
1. Het werk bestaat veelal uit korte, steeds terugkerende taken. Taken zijn kort en steeds 

terugkerend als steeds binnen 1.5 minuut dezelfde taak moet worden verricht, met 
andere woorden als de totale cyclus van handelingen minder dan anderhalve minuut 
duurt.  

  

2. Het werk is vaak saai en eentonig (het gaat mij hierbij om handelingen die snel een 
routine worden).+ 

  

3. Het werk vereist vaak grote concentratie (waaraan men zich niet kan onttrekken.)   
4. Het werk op de afdeling is zeer versnipperd. Iedereen levert een kleine bijdrage aan het 

‘produkt’ van de afdeling.  
  

5. Het werk is emotioneel zwaar, bijvoorbeeld door sociale contacten met patiënten, 
klanten, leerlingen, enz. 

  

6. Er moet vaak onder tijdsdruk worden gewerkt, er moeten deadlines worden gehaald, of 
de productienormen zijn moeilijk haalbaar.  

  

7. Er zijn eenzame posten op de afdeling.   
8. De arbeidsorganisatie en/of de werkroosters zijn vaak onjuist.   
9. De andere afdelingen hebben het werk vaak niet voldoende voorbereid.   
10. De andere afdelingen bieden vaak niet voldoende ondersteuning.   
11. Er zijn vaak problemen (storingen, defecten, mankementen) met de apparatuur, de 

machines, de instrumenten of de software.  
  

12. Er wordt niet regelmatig een werkoverleg gehouden; of als dat wel het geval is, is er 
tijdens het overleg over het algemeen geen ruimte voor problemen met betrekking tot 
het werk.  

  

13. Werknemers kunnen niet of nauwelijks hun eigen werktempo bepalen.   
14. Werknemers kunnen niet of nauwelijks – binnen bepaalde ruim gedefinieerde grenzen 

– hun eigen werkmethode bepalen.  
  

15. Er is onvoldoende gelegenheid voor werknemers om elkaar, indien nodig, te helpen.    

16. De werknemers worden onvoldoende op de hoogte gesteld van hun werkresultaten.    
17. Er is onder werktijd te weinig gelegenheid om af en toe een praatje met collega’s te 

maken.  
  

18. Als zich een probleem voordoet, kan met zich vaak niet direct tot zijn chef wenden.    

19. De werknemers kunnen over het algemeen niet direct in contact komen met een 
collega of chef van een andere afdeling om eventuele problemen te bespreken. 

  

 

 

TOTAAL AANTAL MET “JA” BEANTWOORDE VRAGEN   

 



 

2. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Met behulp van deze vragenlijst wordt per functie geanalyseerd welke belastende factoren op het gebied van de 

arbeidsomstandigheden voorkomen.  

Deze checklist bestaat uit 16 vragen. De vragen kunnen steeds met „ja‟ of „nee‟ beantwoord worden. De punten worden 

per functie of afdeling opgeteld. Hoe hoger de somscore van kolom 3 én 4 des te meer problemen zijn er met de 

arbeidsomstandigheden. Op die vragen waar het antwoord een „1‟ oplevert, zijn verbeteringen dringend gewenst. 

 

Nr. Vraag Ja Nee 
1. Zit de werknemer tijdens zijn werk langer dan vier uur? 

Zo ja, heeft hij een goede stoel? 
  Zo nee, kan hij ergens op leunen? 

 
Ja=0 
Ja=0 

 
Nee=1 
Nee=1 

2. Kan de werknemer regelmatig van zijn werkplek weg? Ja=0 Nee=1 

3. Zit of staat de werknemer tijdens zijn werk voortdurend gebogen of gedraaid? Ja=1 Nee=0 

4. Moet de werknemer tijdens zijn werk voortdurend zware voorwerpen optillen of 
veel kracht gebruiken? 

Ja=1 Nee=0 

5. Is er voldoende licht om het werk goed te kunnen uitvoeren? Ja=0 Nee=1 

6. Heeft de werknemer tijdens het werk wel eens last van de weerkaatsing van het 
licht of wordt hij wel eens verblind? 

Ja=1 Nee=0 

7. Is er op de werkplek wel eens sprake van geluidsoverlast? Ja=1 Nee=0 

8. Is de temperatuur op de werkplek te hoog of te laag? Ja=1 Nee=0 

9. Tocht het op het werk? Ja=1 Nee=0 

10. Zijn de informatiepunten (instrumenten, lampjes, geluidssignalen, enz.) goed te 
zien of te horen, en voor iedereen te begrijpen? 

Ja=0 Nee=1 

11. Kan men gemakkelijk bij de bedieningsmiddelen (knoppen, handels, enz.) en 
zitten ze op een logische plaats? 

Ja=0 Nee=1 

12. Zijn er gevaarlijke situaties op het werk? Ja=1 Nee=0 

13. Heeft men tijdens het werk last van trillingen in de hand, de arm of het lichaam? Ja=1 Nee=0 

14. Is er sprake van gezondheidsrisico’s ten gevolge van blootstelling aan chemische 
stoffen? 

Ja=1 Nee=0 

15. Bestaat er infectiegevaar? Ja=1 Nee=0 

16. Is er stralingsgevaar (bijvoorbeeld door radioactief  
Materiaal of tijdens werkprocessen)? 

Ja=1 Nee=0 

 

 

TOTAALSCORE (cijfertjes optellen,  beide kolommen samentellen)   

   

 

 

 



 

3. ARBEIDSVOORWAARDEN 

De vragenlijst met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden bestaat uit 13 vragen die het best per afdeling of functie 

beantwoord worden. De lijst kan ook gebruikt worden om een beeld te krijgen van de arbeidsvoorwaarden in het bedrijf 

als geheel. 

De antwoorden in de rechterkolom moeten worden opgeteld. Hoe meer kruisjes er in de rechterkolom gezet worden, hoe 

meer kritiek er is op de arbeidsvoorwaarden in het bedrijf en hoe groter de kans is dat de arbeidsvoorwaarden stress 

veroorzaken. Het bedrijf zal aandacht moeten schenken aan iedere kwestie die een kruisje in de rechterkolom oplevert. 

Nr.  Vraag Antwoorden 

1. Zijn er voldoende carrièremogelijkheden? Ja   Nee  

2. Zijn er voldoende scholingsmogelijkheden? Ja  Nee  

3. Staan er in het bedrijf banen op de tocht, bijvoorbeeld als gevolg van 

reorganisatie? 

Nee  Ja  

4. Is de beloning (in geld of anderszins) goed in verhouding tot vergelijkbare 

banen elders? 

Ja  Nee  

5. Kunnen de werknemers zelf bepalen wanneer ze vrij nemen? Ja  Nee  

6. Zijn de werk- en rusttijden (begintijd, eindtijd, pauzes) goed geregeld? Ja  Nee  

7. Wordt er vaak gebruik gemaakt van tijdelijke arbeidscontracten? Nee  Ja  

8. Wordt er vaak gebruik gemaakt van uitzendkrachten? Nee  Ja  

9. Worden vacatures snel vervuld? Ja  Nee  

10. Is er vervanging tijdens ziekte? Ja  Nee  

11. Zijn er problemen op het gebied van overwerk (te veel, te laat aangekondigd, 

onvoldoende compensatie in extra vrije tijd of geld, enz.)? 

Nee  Ja  

12. Wordt er een basisloon of een stukloon betaald? Nee  Ja  

13. Zijn er goede kantinefaciliteiten? Ja  Nee  

 

 

TOTAALSCORE IN DE RECHTERKOLOM     

 



 

4. ARBEIDSVERHOUDINGEN 

De vragenlijst met betrekking tot de arbeidsverhoudingen of sociale betrekkingen op het werk bestaat uit 10 vragen die 

het best door iedere afdeling (of functie) afzonderlijk beantwoord worden. De lijst kan ook gebruikt worden om een 

overzicht te krijgen van het bedrijf als geheel.  

De totaalscore van deze vragenlijst moet berekend worden door alle “nee‟s” bij de vragen 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 op te 

tellen bij de “ja‟s” bij de vragen 6, 8 en 9. Hoe hoger de totaalscore, hoe groter het aantal problemen op het gebied van 

de samenwerking, inspraak en binnen de werksfeer. 

Iedere keer dat de vragen 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10, met “nee” beantwoord worden en de vragen 6, 8 en 9 met “ja”, geeft aan 

dat de desbetreffende kwestie bijzondere aandacht behoeft. 

 

 

Nr. Vraag Ja Nee 

1. Staat de dagelijkse leiding voldoende open voor de  

meningen van de werknemers? 

 

 

 

 

2. Zorgt de dagelijkse leiding voor voldoende ondersteuning bij het werk?  

 

 

 

3. Worden de werknemers voldoende geïnformeerd over de ontwikkelingen 

binnen het bedrijf? 

 

 

 

 

4. Heerst er over het algemeen een goede sfeer op het werk?  

 

 

 

5. Kunnen de werknemers, indien nodig, hulp vragen aan een of meer collega’s  

 

 

 

6. Worden collega’s in hun werk te streng gecontroleerd?  

 

 

 

7. Is er een goed functionerend werkoverlegsysteem?  

 

 

 

8. Wordt er op het werk gediscrimineerd (op grond van geslacht, ras, enz.)?  

 

 

 

9. Komen er ongewenste intimiteiten voor?  

 

 

 

10. Is er voldoende waardering voor het werk dat gedaan wordt?  

 

 

 

 

 



 

DVD fragmenten: Oorzaken van stress 

7. Werkvorm 

Op basis van bestaand videomateriaal (uit o.a. uitzendingen van de Late Shift) heeft STV- 

Innovatie & Arbeid een DVD laten samenstellen waarin verschillende thema‟s waarrond STV 

werk of heeft gewerkt aan bod komen. 

In het thema Werkstress zitten vijf korte fragmenten waarin oorzaken van werkstress aan bod 

komen.  

Fragment 1 Een kwestie van teveel werk voor te weinig personeel 

Uit interviews blijkt dat werkstress(gevolgen) een structureel probleem zijn in ziekenhuizen. Het 

sfeerbeeld geeft duidelijk aan dat niet alleen personeelsgebrek maar ook organisatorische 

knelpunten de (perceptie van) hoge werkdruk bepalen. 

Fragment 2 Afwijkende werktijden en onvoorspelbare uurroosters 

Werken op afwijkende werktijden hoort nu eenmaal tot het verpleegkundig beroep. Maar vooral 

nachtwerk en plotse oproepen van personeelsleden bij afwezigheden zorgen voor spanningen 

bij en tussen personeelsleden. Ook het probleem van oudere collega‟s komt aan bod. 

Fragment 3 Werkonzekerheid als stressbron 

Rationalisering in het onderwijs. Uit interviews met de vakbondsafgevaardigde en de huidige 

directrice blijkt duidelijk het stresserend karakter van fusie-operaties en de onzekerheden en 

onduidelijkheden die daarmee gepaard gaan. Er wordt gewezen op het belang van duidelijke 

informatie, open communicatie en permanent overleg. 

Fragment 4 Routinematig tempowerk als stressbron 

Kortcyclisch routinematig werk „aan de band‟ en aan een hoog tempo is typisch voor de 

confectie en een belangrijke bron van werkstress. Dat het ook anders kan bewijzen de 

teamwerkformules waarmee in sommige confectiebedrijven wordt geëxperimenteerd. Door 

meer afwisseling in het werk, een beter zicht over het productieproces, meer gelegenheden tot 

overleg en meer mogelijkheden om elkaar een handje te helpen is het prettiger en minder 

stresserend werken. 

Fragment 5 Gebrek aan regelmogelijkheden als stressbron 

Duiding bij een staking in een autoassemblagebedrijf door de vakbondsafgevaardigde. 

Variabele opdrachten moeten binnen een vaste cyclustijd van pakweg één minuut (aan de 

lopende band) geklaard worden, waardoor operators gesandwiched worden tussen 

toenemende complexiteit en taakeisen enerzijds en een bedroevend lage (tijds)autonomie 

anderzijds. 

 

8. Werkwijze 

Het eerste fragment duurt 55 seconden, het tweede 94, het derde 117, het vierde 145 en 

het vijfde 116. Omdat deze fragmenten zo kort zijn kan u ze op verschillende manieren in 



het programma verwerken. U kan de gebruiken als voorbeeld, als illustratie van iets dat u 

net heeft uitgelegd (bijvoorbeeld via de slides). Maar u kan de fragmenten ook gebruiken 

om bijvoorbeeld het groepswerk in te leiden of de vragenlijsten rond arbeidsinhoud, 

arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. 

 

9. Hulpmiddelen 

U kan de DVD gratis lenen bij STV- Innovatie & Arbeid. Om hem te gebruiken heeft ul een 

DVD-speler nodig en een TV-toestel of LCD-projector. 

U kan ook vragen of wij de fragmenten op een VHS-tape zetten. 

 

10. Groepsgrootte 

Vanaf 10 deelnemers.  

 

11. Tijdsduur 

Inleiding van de fragmenten: afhankelijk van het gebruik van de fragmenten in het programma. 

Bekijken van de fragmenten: 8‟47”  

Nabespreking: 15‟ 

Totaal: 25‟ 

 

12. Voorbereiding 

Bekijk de fragmenten, noteer de belangrijkste elementen. Maak dan een keuze waar u de 

fragmenten in het programma wil gebruiken.  

 

 

 

 

 

 



Module 3. Bedrijven in verandering… 

werknemers onder druk? 

 

Inleiding 

Werkstress wordt vaak in verband gebracht met de continue stroom van veranderingen die 

ondernemingen én hun werknemers vandaag krijgen te verwerken. Automatisering en 

informatisering zijn in zowat alle sectoren aan de orde. Nieuwe organisatievormen als integrale 

kwaliteitszorg, teamwork of „lean production‟ worden ingevoerd. Productie en dienstverlening 

verlopen steeds duidelijker onder het motto „(just in) time is money‟. Werknemers moeten zich 

aan steeds nieuwe en vaak hogere eisen aanpassen. Velen raken daardoor overspannen, 

want mensen zijn nu eenmaal niet van elastiek – zo luidt de redenering.  

Wellicht loopt het niet altijd zo‟n vaart. In deze module bekijken we die nieuwe 

managementconcepten in hun relatie tot werkdruk. Waarom ontstaat er werkdruk? Hoe kunnen 

stressrisico‟s vermeden worden? 

Deze inhoud wordt uitgewerkt in twee methodieken: een groepsgesprek of een 

stellingendiscussie.  

 

Groepsgesprek: ervaringen met nieuwe managementconcepten 

1. Werkvorm 

In een heterogene deelnemersgroep is een groepsgesprek een aangewezen methodiek om 

verschillende items naast elkaar te bespreken. 

Tijdens dit gesprek kunnen volgende items aan bod komen: 

 Ervaringen met automatiserings- en informatiseringsprojecten. Omschrijf kort hoe het 

systeem in elkaar zit. Wie nam het initiatief om het in te voeren? Hoe werd er 

gecommuniceerd met de gebruikers of andere betrokken partijen? Hoe verliep de 

omschakeling? Welke inbreng hadden de betrokkenen?  

Wat zijn de voordelen van de nieuwe systemen?  

Hoe is het werk erdoor veranderd?  

Waarom geeft de nieuwe manier van werken aanleiding tot stress?  

Hoe zou de situatie kunnen verbeterd worden? 

 Ervaringen met kwaliteitszorgsystemen. Omschrijf kort hoe het systeem in elkaar zit. 

Wie nam het initiatief om het in te voeren? Hoe werd er gecommuniceerd met de 

gebruikers of andere betrokken partijen? Hoe verliep de omschakeling? Welke inbreng 

hadden de betrokkenen?  



Wat zijn de voordelen van het IKZ-systeem? 

Hoe is het werk erdoor veranderd?  

Waarom geeft dit systeem aanleiding tot stress?  

Hoe zou de situatie kunnen verbeterd worden? 

 Ervaringen met teamwerk. Omschrijf kort hoe het systeem in elkaar zit. Wie nam het 

initiatief om het in te voeren? Hoe werd er gecommuniceerd met de gebruikers of andere 

betrokken partijen? Hoe verliep de omschakeling? Welke inbreng hadden de betrokkenen?  

Wat zijn de voordelen van het werken in teams?  

Hoe is het werk veranderd ten opzichte van vroeger?  

Waarom ontstaat er door het teamwerk werkdruk?  

Hoe zou de situatie kunnen verbeterd worden? 

 Ervaringen met JIT. Omschrijf kort hoe het systeem in elkaar zit. Wie nam het initiatief om 

het in te voeren? Hoe werd er gecommuniceerd met de gebruikers of andere betrokken 

partijen? Hoe verliep de omschakeling? Welke inbreng hadden de betrokkenen?  

Wat zijn de voordelen in dit systeem?  

Hoe is het werk erdoor veranderd?  

Waarom geeft JIT aanleiding tot stress?  

Hoe zou de situatie kunnen verbeterd worden. 

 

In al deze verhalen zitten een aantal gemeenschappelijke kenmerken.  

Vaak ontstaan problemen door de gebrekkige afstemming van het personeelsbeleid op de 

organisatievernieuwing. Wanneer die zonder veel informatie en sociaal overleg hals-over-kop 

wordt ingevoerd, zal dit vooral weerstanden oproepen in plaats van actieve medewerking. 

Zonder aangepaste scholing en opleiding krijgen medewerkers, die er al ettelijke jaren routine   

werk hebben opzitten, het onvermijdelijk moeilijk om zich in hun nieuwe positie te handhaven. 

Wanneer beloningen worden gekoppeld aan individuele evaluaties en prestaties , als 

werkoverleg niet structureel wordt ingebouwd, wanneer er geen tijd is om technische en 

menselijke problemen te ondervangen, dan is het risico erg groot dat het fout loopt. 

Soms zit het probleem in de concrete organisatieformule zelf. In nogal wat bedrijven, die 

beter willen presteren, wordt gemakkelijk gegoocheld met termen als „groepsgerichte 

productie‟, „zelfregulerende teams‟, „taakgroepen‟. In de praktijk blijft de bestaande 

arbeidsdeling echter grotendeels intact, wordt aan de ingewikkelde organisatiestructuren 

slechts marginaal gesleuteld en krijgen werknemers op de vloer nauwelijks meer in de pap van 

planning en werkmethoden te brokken.  

 

2. Werkvorm 

Schets duidelijk wat het doel is van het groepsgesprek. Formuleer dan enkele vragen (zie 

hierboven) en geef de deelnemers even de tijd hierover na te denken, eventueel enkele dingen 

te noteren. Wanneer meerdere deelnemers uit één bedrijf komen dan kan u hen dit ook in 

groepjes laten doen. Het heeft immers geen zin om meerdere keren naar hetzelfde verhaal te 



luisteren. Wanneer de deelnemers hun verhaal vertellen, nodig de andere deelnemers dan uit 

zo actief mogelijk te luisteren. Zowel u als de deelnemers kunnen vragen stellen ter 

verduidelijking, maar stel de discussie uit tot na het verslag van een bepaalde deelnemer. 

Anders ontstaat de mogelijkheid dat de verteller in een verdedigende rol wordt geduwd. Tijdens 

de discussies probeert u op een bord of flipover de belangrijkste elementen te noteren. U kan 

een indeling maken per thema, om dan als besluit te komen tot enkele gemeenschappelijke 

elementen. 

 

3. Hulpmiddelen 

Bord of flipover, viltstiften, schrijfgerief voor de deelnemers. 

 

4. Tijdsduur 

Uitleg over het groepsgesprek: 5‟ 

Voorbereiding door de deelnemers: 

- individueel: 15‟ 

- in groepjes per bedrijf: 25‟ 

Bespreking van de resultaten: 30‟ 

Totaal: 50 tot 60‟ 

 

5. Groepsgrootte 

Voor het goede verloop van het groepsgesprek zouden er maximum 16 à 18 deelnemers 

mogen zijn. Ideaal is een groep van 12 tot 14 personen. 

 

6. Voorbereiding 

U kan op basis van de informatie in de brochure (praktijkcases en de tekst van blz. 19 tot blz. 

27) het groepsgesprek voor bereiden.  

 

 

Stellingendiscussie: Nieuwe managementconcepten oorzaak van méér 

werkdruk? 

1. Werkvorm 

Als u de discussie strakker in de hand wil houden, of u bent er niet zeker van dat de 

deelnemers voldoende ervaring hebben met dit soort van managementconcepten, dan kan u 

dezelfde inhoud ook aanpakken via een stellingendiscussie. 

 



2. Werkmethode 

Schets het doel van de stellingendiscussie. Geef aan dat de stellingen vooral tot doel hebben 

de discussie op gang te brengen.  

U kan de stellingen op slide zetten en ze projecteren. Het voordeel hiervan is dat iedereen kan 

zien hoeveel deelnemers het eens zijn met de stelling en hoeveel niet. U geeft aan alle 

deelnemers een blad waarop de stellingen staan. U vraagt hen in te vullen of ze het met de 

stelling eens zijn of niet. De deelnemers kunnen slechts kiezen tussen akkoord of niet akkoord. 

Tijdens de discussies kunnen ze nuanceren.  

Bespreek stelling per stelling. Noteer op een bord of op de slide hoeveel deelnemers akkoord 

gaan en niet akkoord gaan. Daarna duidt u iemand om zijn/haar antwoord te argumenteren. Zo 

kan u voor- een tegenstanders aan het woord laten. 

U kan waarschijnlijk nooit alle stellingen bespreken. Meestal kan u met 4 à 5 stellingen al een 

goed uur vullen. Maak daarom een voorkeurlijstje, rekening houdend met de elementen die in 

de training al aan bod zijn gekomen en de werksituatie van de deelnemers. 

U kan natuurlijk ook zelf een aantal stellingen maken, die nauwer aansluiten bij de werksituatie 

van de deelnemers. 

 

3. Hulpmiddelen 

Bord of flipover, viltstiften, slide met de stellingen, kopieën van de stellingen voor de 

deelnemers (in deel 3), schrijfgerief voor de deelnemers. 

 

4. Tijdsduur 

Overlopen van de stellingen: 15‟ 

Invullen van de antwoorden door de deelnemers: 5‟ 

Bespreken van de stellingen: 30‟ 

Totaal: 50‟ tot 60‟ 

 

5. Groepsgrootte 

Hoe groter de groep, hoe moeilijker het is om iedereen in de discussie aan bod te laten komen. 

Een stellingendiscussie kan vanaf 10 deelnemers tot maximum 17 à 18 deelnemers. 

 

6. Voorbereiding 

U kan zelf eens de stellingen beantwoorden en argumenten bedenken voor uw antwoord. Meer 

informatie hierover vindt u in de brochure van blz. 19 tot blz. 29 

 



Module 4. Stresspreventie 

 

Inleiding 

Sommige mensen voorspellen dat werkstress , als er niets gebeurt, de beroepsziekte van de 

toekomst wordt. De kosten zijn hoog, niet alleen voor de individuele werknemer die aan 

werkdruk lijdt en zijn familie en vrienden die voor hem moeten zorgen, maar ook voor de 

bedrijven en de samenleving. De kwaliteit van het werk neemt af. Werkgevers moeten geld en 

tijd steken in de begeleiding van zieke werknemers. De samenleving als geheel draagt de 

kosten van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. 

Werkstress kan men ook positief bekijken. Werkstress is immers een signaal dat aangeeft dat 

er iets misloopt in de onderneming. Het komt er op aan deze signalen tijdig te herkennen en er 

de juiste besluiten uit te trekken. 

Een individuele aanpak van werkstress, het zogenaamde stressmanagement, is voor de 

betrokken werknemer misschien tijdelijk wel een oplossing, maar hierdoor blijven de 

stressfactoren in het werk grotendeels buiten schot. Het elimineren van de oorzaken van stress 

in de organisatie zal meer effect hebben dan het aanpassen van mensen aan stressbronnen in 

het werk.  

Maar de optie voor een structurele risico-aanpak maakt het uittekenen van een 

stresspreventiebeleid er echter niet makkelijker op. Kant en klaar recepten zijn niet voorhanden, 

arbeidssituaties moeten grondig onder de loep worden genomen. Nog moeilijker wordt het 

wanneer op voorhand risico‟s moeten worden ingeschat bij organisatieveranderingen. 

 

Deze module beschrijft niet hoe een stresspreventieplan moet worden aangepakt maar schetst 

wel de grote lijnen en geeft een overzicht van de desbetreffende regelgeving. 

 

Doceren: Aanpak van werkstress 

1. Werkvorm 

De slides die u voor dit deel kan gebruiken focussen vooral op de aanpak van werkstress. De 

invloed van de jobinhoud op werkstress.  Het belang van een structurele aanpak versus 

individuele begeleiding.  De rol die klassieke veiligheidsproblemen zoals ergonomie in de 

preventie van stress kunnen spelen.  De maatregelen die de personeelsdienst kan treffen om 

stressrisico‟s te verminderen.  

U kan zelf op zoek gaan naar voorbeelden bij hoger genoemde elementen, ofwel de 

deelnemers voorbeelden laten geven. 

 



2. Werkmethode 

Slide 30 - 32.  Zijn bruikbaar om deze module te doceren. U kan het geheel verlevendigen door 

de verschillende begrippen vooral via voorbeelden uit te leggen. U kan natuurlijk ook de 

deelnemers vragen eigen situaties te beschrijven. 

 

3. Hulpmiddelen 

Overheadprojector, scherm, slides…, schrijfgerief voor de deelnemers. 

 

4. Groepsgrootte 

Vanaf 10 deelnemers 

 

5. Tijdsduur 

Doceren: 20‟ 

Mogelijkheid om vragen te stellen: 15‟ 

Totaal: 35‟ 

 

6. Voorbereiding 

Zoek zelf een aantal voorbeelden bij de slides. De inhoud die bij deze module hoort vindt u in 

de brochure vanaf blz. 28 tot blz. 31. 

 

 

Groepswerk: Regelgeving en stressbeleid op ondernemingsniveau 

1. Werkvorm 

Het doel van deze methodiek is de deelnemers zo actief mogelijk te betrekken in de training en 

de inhoud zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij hun eigen werkervaring. Daarom moeten ze 

in het materiaal dat u hen gegeven heeft zelf een aantal elementen opzoeken en verzamelen. 

Hierdoor leren ze ook werken met bijvoorbeeld de desbetreffende regelgeving. 

De groepsopdracht bevat drie delen: 

- de regelgeving in verband met stresspreventie 

- gegevens over stress verzamelen 

- inzicht in een stresspreventieplan en de rol hierin van alle betrokken partijen. 

De deelnemers verwerken deze opdrachten in kleine groepjes en brengen nadien uitvoerig 

verslag van hun werkzaamheden.  

 



2. Werkmethode 

Verdeel de deelnemers in kleine groepjes. Wanneer u met een heterogene groep werkt, plaats 

dan de deelnemers uit hetzelfde bedrijf bij elkaar. Komen alle deelnemers uit hetzelfde bedrijf 

dan kan u een opdeling maken op basis van de afdelingen.  

Schets het doel van de groepsopdracht. Overloop met de deelnemers de opdrachten. Het is 

belangrijk dat iedereen de opdrachten goed begrijpt. Geef de deelnemers de kans vragen ter 

verduidelijking te stellen. Benadruk dat de deelnemers nadien verslag moeten uitbrengen. 

Overloop met de deelnemers de verschillende documenten die zij voor deze opdracht kunnen 

gebruiken. In de map zit ook een tekst „Regelgeving over stress (preventie). Van welzijnswet tot 

sector CAO‟s‟. Deze tekst kan u aan de deelnemers geven na de oefening (anders wordt de 

oefening wel heel gemakkelijk). Wanneer de groepjes verslag uitbrengen van hun resultaten, 

laat dan ook ruimte voor discussie. Noteer de belangrijkste elementen op een flipover of bord. 

Op basis hiervan kan u een conclusie formuleren bij het afsluiten van de training. 

 

3. Hulpmiddelen 

Bord of flipover, viltstiften, kopieën van de opdrachten voor de groepjes, schrijfgerief voor de 

deelnemers, regelgeving en wetgeving die van toepassing is voor de sectoren van de 

deelnemers (KB welzijnsbeleid, KB interne en externe prevendiensten, NAR-CAO 72 en 

sectorale CAO‟s. 

 

4. Tijdsduur 

Uitleg over de groepsopdracht: 10‟ 

Groepswerk: 30‟ 

Verslag van de groepjes en discussie: 40‟ tot 60‟ 

Totaal: 80‟ tot 100‟ 

 

5. Groepsgrootte 

Voor dit erg intensieve groepswerk is een kleinere groep van 12 tot 14 deelnemers ideaal. De 

groepjes zijn liefst niet te groot: minimum 3 deelnemers, maximum 6 deelnemers. 

 

6. Voorbereiding 

Overloop de groepsopdracht. Lees de tekst over de regelgeving. Vul zelf de vragenlijstjes in. 

Meer informatie over dit thema vindt u in de brochure van blz. 29 tot blz. 31.  
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