
 
 

	  
	  

	  

Medewerkers	  ervaren	  wel/geen	  verstoorde	  omgang	  met	  collega’s	  en/of	  leiding	  
(vraag	  9	  en	  11)	  uit	  het	  Zelfonderzoek	  werkdruk	  

	  

	  

1.	  Zorg	  voor	  goede	  communicatie	  

• Vakmanschap	  alleen	  is	  niet	  genoeg	  om	  leiding	  te	  geven.	  Het	  belangrijkste	  onderdeel	  
van	  leiding	  geven	  is	  communiceren.	  Weten	  hoe	  iets	  moet	  is	  een	  vereiste,	  maar	  het	  is	  
nog	  belangrijker	  dat	  medewerkers	  begrijpen	  wat	  er	  bedoeld	  wordt.	  Met	  een	  goede	  
communicatie	  wordt	  onder	  andere	  het	  functioneren	  van	  zowel	  leidinggevenden	  als	  
werknemers	  verbeterd,	  ontstaat	  meer	  betrokkenheid	  en	  wordt	  er	  efficiënter	  
gewerkt.	  Dit	  resulteert	  uiteindelijk	  in	  minder	  werkdruk	  en	  minder	  werkstress.	  

• Voor	  medewerkers	  die	  veel	  met	  elkaar	  moeten	  samenwerken	  (bijvoorbeeld	  de	  chef	  
werkplaats	  en	  receptionist)	  is	  het	  eenvoudiger	  communiceren	  als	  de	  werkplekken	  
zich	  op	  redelijke	  afstand	  van	  elkaar	  bevinden.	  

• Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  receptionist(en)	  en	  de	  chef	  werkplaats	  een	  goede	  collegiale	  
verhouding	  hebben:	  zij	  zijn	  het	  hart	  van	  de	  werkplanning	  en	  werkverdeling.	  Houd	  dus	  
regelmatig	  (één	  keer	  per	  maand)	  gezamenlijk	  overleg	  met	  receptionisten	  en	  chef	  
werkplaats	  en	  bespreek	  hier	  eventuele	  knelpunten	  of	  verbeterpunten	  in	  het	  werk.	  

• Communicatie	  gaat	  makkelijker	  als	  je	  van	  elkaar	  goed	  weet	  wat	  er	  gedaan	  wordt	  en	  
hoe	  de	  ander	  werkt.	  Laat	  monteurs	  eens	  meelopen	  in	  het	  magazijn,	  laat	  verkopers	  
eens	  een	  uurtje	  meekijken	  hoe	  werkt	  in	  de	  werkplaats	  etc.	  Hoe	  vaak	  komen	  
medewerkers	  van	  de	  verschillende	  afdelingen	  bij	  elkaar	  over	  de	  vloer?	  

• Voer	  een	  ideeënbus	  in:	  medewerkers	  die	  suggesties	  hebben	  hoe	  zaken	  op	  het	  werk	  
kunnen	  worden	  verbeterd	  kunnen	  hun	  idee	  hier	  kwijt.	  Zorg	  ook	  voor	  terugkoppeling	  
zodat	  de	  medewerkers	  weten	  wat	  er	  met	  hun	  idee	  gebeurd.	  	  

	  

2.	  Vergroot	  het	  werkplezier.	  

• Medewerkers	  die	  plezier	  in	  hun	  werk	  hebben,	  hebben	  minder	  snel	  last	  van	  te	  hoge	  
werkdruk,	  dan	  medewerkers	  die	  met	  tegenzin	  naar	  hun	  werk	  gaan.	  Investeer	  dus	  ook	  
in	  het	  vergroten	  van	  werkplezier.	  



 
 

• Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  we	  85%	  van	  onze	  terugkoppeling	  geven	  over	  zaken	  die	  niet	  
goed	  gaan	  en	  slechts	  15%	  over	  zaken	  die	  wel	  goed	  gaan.	  Enkele	  manieren	  om	  meer	  
positieve	  terugkoppeling	  te	  geven	  zijn:	  
-‐	  het	  geven	  van	  complimenten.	  
-‐	  door	  een	  (werk)overleg	  altijd	  te	  beginnen	  met	  de	  zaken	  die	  de	  afgelopen	  
dag/week/maand	  goed	  gegaan	  zijn.	  
-‐	  door	  in	  een	  functioneringsgesprek	  ook	  te	  benoemen	  welke	  dingen	  goed	  gaan.	  

• Ook	  als	  individuele	  medewerker	  helpt	  het	  als	  je	  (nog)	  meer	  kijkt	  naar	  de	  dingen	  die	  jij	  
goed	  gedaan	  hebt.	  Bijvoorbeeld	  door	  iedere	  dag	  5	  minuten	  de	  tijd	  te	  nemen	  om	  op	  
te	  schrijven	  
-‐	  wat	  je	  allemaal	  gepland	  en	  gedaan	  hebt.	  
-‐	  wat	  je	  geleerd	  hebt.	  	  

3.	  Versterk	  leidinggeven	  

• Leidinggeven	  kan	  een	  wezenlijke	  rol	  van	  betekenis	  spelen	  in	  de	  ervaring	  van	  
werkdruk	  en	  werkstress	  bij	  werknemers.	  Het	  is	  daarom	  belangrijk	  om	  goed	  na	  te	  
denken	  over	  de	  manier	  van	  leidinggeven.	  

• Om	  de	  werkdruk	  gezond	  te	  houden	  vervult	  een	  leidinggevende	  in	  de	  ideale	  situatie	  
twee	  rollen:	  
1)	  Organisatie	  van	  het	  werk,	  bijvoorbeeld	  sturen,	  plannen,	  organiseren	  en	  
controleren.	  
2)	  Aansturen	  van	  de	  medewerkers	  bijvoorbeeld	  door	  coachen,	  luisteren,	  
ondersteunen	  en	  vragen	  stellen.	  

• Afhankelijk	  van	  de	  situatie	  bepaalt	  de	  leidinggevende	  welke	  rol	  hij	  inzet.	  Hoe	  beter	  
deze	  twee	  rollen	  in	  balans	  zijn,	  hoe	  groter	  de	  kans	  dat	  een	  leidinggevende	  zijn	  
resultaten	  haalt	  en	  de	  werkdruk	  gezond	  blijft.	  

• Goed	  leiding	  geven	  is	  te	  trainen.	  Stimuleer	  leidinggevenden	  trainingen	  te	  volgen	  die	  
ingaan	  op	  zowel	  taakgericht	  als	  mensgericht	  leidinggeven.	  

• Vraag	  regelmatig	  terugkoppeling	  aan	  de	  werknemers	  over	  de	  manier	  van	  
leidinggeven,	  bijvoorbeeld	  in	  een	  functioneringsgesprek.	  Hoe	  wordt	  de	  manier	  van	  
leidinggeven	  ervaren	  en	  waar	  kan	  de	  leidinggevende	  zich	  verbeteren?	  

• Stel	  vragen	  aan	  de	  medewerkers.	  Denk	  hier	  bij	  aan:	  
-‐	  Waarmee	  had	  je	  vandaag	  plezier	  in	  je	  werk?	  
-‐	  En	  waarmee	  juist	  niet?	  
-‐	  En	  heb	  je	  ideeën	  hoe	  we	  dat	  anders	  kunnen	  doen?	  
Doet	  een	  medewerker	  iets	  anders	  dan	  jij	  als	  leidinggevende	  zou	  willen?	  
-‐	  Vraag	  hem	  dan	  eerst	  waarom	  hij	  het	  zo	  doet;	  
-‐	  Luister	  naar	  hem	  en	  leg	  uit	  waarom	  je	  het	  anders	  wilt;	  
-‐	  Stuur	  dan	  direct	  de	  goede	  kant	  op	  door	  hem	  te	  vertellen	  hoe	  jij	  het	  wilt.	  	  


