
Weetjes, inspiratie en discussie over Werkstress & Werkplezier

Kennis & Weetjes Defi nities & Quotes
7 wetenschappers over werkstress 
& werkplezier

Erik Scherder: “We gunnen onszelf niet de rust 
op het werk”

Marian Joëls: “Hoe groter het verschil tussen de 
eisen waaraan we denken te moeten voldoen 
en de mate waarin we voelen dat de zaken 
onder controle zijn, hoe groter de schade door 
aanhoudende stress”

Kim Putters: “Tegenover de stress en burn-out 
staat de voldoening die men uit het werk haalt.”

Theo Compenolle: “Chronisch tekort aan 
slaap...lijden onder de gevolgen van het altijd 
verbonden zijn” (via tablet of smartphone)

Naomie Ellemers: “Werkstress vermindert als je 
mag zijn wie je bent”

Robert Went: “We leven niet om te werken, maar 
werken om te leven”

Bas Haring: “Ik krijg stress omdat ik een 
betekenisvol leven wil leiden”

Bron: Essaybundel Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Week van de werkstress, 2015 

1.  Aanpakken 
Energievreters en problemen

2.  Loslaten
Aanvaarden waar je geen invloed op hebt

3.  Opladen
Ontspannen, herstellen en je batterij weer 
opladen

4.  Vergroten 
Energiegevers die er al zijn vergroten

5.  Toevoegen 
Nieuwe energiegevers toevoegen

Bron: de Goede Praktijk

5 strategieën

Werkstress

Negatieve werkervaring met:
•  lichamelijke
•  psychische
•  sociale gevolgen 
(Arbowet)

Psychosociale arbeidsbelasting
(IZZ, 2014)

Werkplezier

Positieve werkervaring:
•  inhoud werk (bevlogenheid)
•  betrokkenheid 

werk en organisatie
•  steun collega’s en 

leidinggevende
•  ruimte voor ontwikkeling
•  veilig voelen

Bron: CAOP, 2016

Schillen van beïnvloeding

Bron: Bewerking n.a.v. Bronfenbrenner, 1979

Aantal medewerkers in de zorg dat te maken 
heeft gehad met psychosociale arbeidsbelasting

Bron: Onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ (Stichting IZZ, n= 10575)

Verzuim door werkstress

Bron: TNO, NEA, 2015

Een impressie van 
voorbeelden

•  FNV Werkdrukbox

• Resillient Nursing Study

• Check je werkstress (SZW)

• Aanpak: cursus werkgeluk

• Dynamische RI&E

• Gespreksleidraad werkstress

• Bewegen op het werk

• TeamAbility: Plezier in je werk

• Job crafting

•  Werkdrukinstrument voor 

de zorg

• FCB plezier in uitvoering

• Coaching

• PMO: slaaptekort?

• Powernap in werktijd

• Aandacht geven

• ‘14 tips voor werkgeluk’

Hoe tevreden zijn medewerkers in de zorg 
over hun werk en de kwaliteit van arbeid?

Bron: onderzoeksprogramma AZW (WNE 2015, n=10542)

Dit overzicht is gemaakt voor de regiobijeenkomsten “W&W” in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. 


