
 

FLOW maakt werk van morgen  

Vragen die werkdrukoorzaken binnen 
een team opsporen 
 
 
Hebben we heldere taken?  
Maak met je leidinggevende heldere afspraken over wat wel en wat niet tot je taken 
behoort. Met een onduidelijke taakomschrijving ben je nooit klaar. Bovendien weten 
collega’s dan ook niet waar je precies verantwoordelijk voor bent. Je krijgt dan van 
alles en nog wat toegeschoven. 
 
Is onze planning in orde?  
Sommige werkpieken kun je lang van tevoren zien aankomen. Wees problemen 
voor, door goede planning of het inhuren van flex-krachten.  
 
Is onze agenda 'ademend'?  
Als alle dagen vol gepland zijn, is het eigenlijk onmogelijk om het werk af te 
krijgen. Dat leidt tot overwerk. Een logboek bijhouden biedt inzicht in de 
tijdsbesteding. Reserveer een tijd in je agenda voor onverwachte gebeurtenissen en 
'tijdverslinders'.  
 
Hebben we goede afspraken?  
Maak met je leidinggevende en collega’s goede afspraken over planning, af te 
leveren werk en de kwaliteit ervan. Duidelijke afspraken geven overzicht en 
verminderen de werkdruk. 
  
Hoe is het gesteld met ons werkoverleg?  
Goede communicatie tussen leiding en medewerkers bevordert de helderheid van je 
werk. Ook bevordert het de werksfeer en vermindert het werkdruk. Besteed in het 
werkoverleg voldoende tijd om ideeën en misverstanden uit te spreken en van 
elkaar te leren.  
 
Doen wij aan feedback?  
Kritiek is, hoe je het ook brengt, altijd pijnlijk voor de ontvanger. Maar je kunt je 
collega ook informatie geven over hoe jij zijn of haar werkwijze ervaart. Met als 
doel anderen te helpen en te stimuleren tot stressvrij werken.  
 
Kunnen we samenwerken?  
Maak afspraken met collega’s over de verdeling van het werk. Bijvoorbeeld: ieder 
doet een halve dag telefoondienst zodat de ander ongestoord aan een klus kan 
werken.  
 
Zijn we tevreden over de sfeer?  
Een open en eerlijke cultuur, waar ruimte is voor complimenten, waar feedback een 
gratis advies is om het beter te doen, waar wederzijds respect gewoon is, daar 
voelen mensen zich thuis. Dat werkt ontspannend en verlaagt de stress.  
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Vieren we de successen?  
Bespreek zaken die niet goed gaan en leer ervan. Maar net zo belangrijk is het 
vieren van de successen en behaalde resultaten (taart?!). 
 
TIP  
Kaart je de werkdruk aan, dan heb je daar meestal niet meteen oplossingen voor. 
Ga je samen praten over mogelijke oorzaken van werkdruk, dan roept dat 
ongetwijfeld weer nieuwe vragen op. Laat je daardoor niet uit het veld slaan. 
Werkdruk aanpakken vraagt om teamwork, doorzettingsvermogen en creativiteit. 
Soms kan het helpen om een deskundige erbij te halen. 


