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Workshop ‘Grip op (werk) stress’
Signaleren van stresssignalen en omgaan met stress

Werkgerelateerd verzuim is in 36% van de gevallen het gevolg van werkstress. Daarmee is stress
op het werk volgens de cijfers van TNO beroepsziekte nummer één in Nederland.

Waarom Grip op (werk)stress?
Veranderingen binnen de organisatie, onduidelijkheid over de verwachtingen van het bedrijf,
de leidinggevende en de collega’s. Maar ook tegenstrijdig bedrijfsbeleid, afdelingen en
teams die elk een eigen koers lijken te varen, harde deadlines en tijdgebrek, veeleisende
opdrachtgevers en intimidatie op de werkvloer. Allemaal zaken die ertoe leiden dat
medewerkers werkdruk ervaren. Werkdruk is niet altijd negatief, echter, wanneer psychische
overbelasting door werkdruk te lang aanhoudt, leidt dit tot mentale en fysieke klachten en
uiteindelijk (langdurig) uitval. Er is dan sprake van werkstress. Dat put medewerkers uit, het
demotiveert en zorgt voor meer belastingsverschijnselen.
Cijfers van TNO laten zien dat ruim 7 miljoen medewerkers werkdruk ervaren op hun werk.
Daarnaast heeft ruim 1.5 medewerkers te maken met agressie en geweld op het werk door
ongewenst gedrag van externen, zoals klanten, leerlingen, patiënten, etc. en geeft ruim 1
miljoen medewerkers aan last te hebben van ongewenste omgangsnormen en ongewenst
gedrag door leidinggevende of collega’s. Hierdoor lopen bijna 1 miljoen mensen jaarlijks
het risico op een burn-out, kunnen ruim een half miljoen mensen niet meer voldoen
aan de psychische eisen van het werk en hebben zo’n 600.000 mensen jaarlijks last van
onevenwichtige werk-privé balans. Deze cijfers leiden ertoe dat 44% van de werkgevers
werkdruk als een belangrijk risico markeren en dat drie miljoen Nederlandse medewerkers
aangeven behoefte te hebben aan maatregelen tegen stress.1

Wat kunt u van ons verwachten?
Tijdens de workshop ‘Grip op (werk)stress’ leren deelnemers wat werkdruk is, wanneer
en hoe werkdruk ontstaat, wat werkstress betekent, welke stressfactoren er zijn en wat
de effecten daarvan zijn. Men leert effectief om te gaan met werkdruk door beschikbare
regelmogelijkheden te benutten, door tijdig stresssymptomen te herkennen en op een
gezonde en daadkrachtige manier erop in te spelen.
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	Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 (TNO/CBS) en Werkgevers Enquête Arbeid 2014 (TNO).
Meer informatie: www.monitorarbeid.nl
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Hoe gaan wij te werk?
Aon gelooft in een interactieve aanpak waarbij mensen zoveel mogelijk ‘ander’ gedrag ervaren.
Door middel van theoretische modellen, simulatietrainingen, intervisiesessies en delen van
eigen praktijkervaring wordt dieper ingegaan op ‘realiteit versus beleving’ van werkdruk in de
eigen werkomgeving. De deelnemers zijn hierna beter in staat om stresssignalen bij zichzelf te
herkennen en hier adequaat actie op te ondernemen. Hierdoor krijgt en houdt men uiteindelijk
meer grip op stresservaringen.
De workshop bestaat uit een volledig dagprogramma waarin plenaire sessies en breakoutsessies met o.a. simulatietrainingen en oefeningen (individueel en in groepsverband)
elkaar afwisselen. Tijdens deze dag wordt besproken wat werkdruk en werkstress is, hoe
werkdruk ervaren wordt, hoe men ongewenst gedrag kan herkennen, wat te doen met
werkdruk, hoe stresssignalen te herkennen en hoe om te gaan met werkstress. Verschillende
stresshanteringsstijlen komen aan bod en met behulp van theoretische modellen leren
deelnemers grenzen te stellen, nee te zeggen, omgaan met ongewenst gedrag, assertief op te
treden en prioriteiten te stellen.
De workshop bestaat ook uit een terugkomdag met een programma van vier uur, waarin alle
theorie nogmaals herhaald wordt en aan de hand van diverse oefeningen en intervisies wordt
geleerd om een eigen antistress-plan op te stellen.

Wat levert het op?
Na het volgen van deze workshop wordt op een meer bewuste en effectieve manier omgegaan
met het ervaren van hoge werkdruk en werkstress. De signalen voor werkdruk worden zowel bij
de deelnemers als bij anderen eerder herkend. Er is geleerd hoe dit bespreekbaar te maken en
elkaar hierin te ondersteunen. Er wordt beter prioriteiten gesteld en belangrijke zaken worden
gescheiden van onbelangrijke zaken.

Wat is de gevraagde investering?
Betrokkenheid van (en eventuele opvolging door) HR-medewerkers. Van HR wordt
gevraagd om gedurende de workshop aanwezig te zijn en als facilitator en coach tijdens de
simulatietrainingen te acteren. Om dit te realiseren wordt HR vooraf gebriefd en getraind.
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De kosten voor het faciliteren van anderhalve dag workshop (Aon facilitator is tevens ook
acteur/roleplayer) bedragen EUR 6.800. Per extra acteur/roleplayer wordt er EUR 1.200 in
rekening gebracht.
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Wij helpen u
graag succesvol
te ondernemen
Voor meer informatie over de
workshop ‘Grip op (Werk)stress) of
een vrijblijvend gesprek? Neem
contact op met uw Aoncontactpersoon of stuur een email
naar:
duurzame.inzetbaarheid@aon.nl

