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Werkdruktemakers!

PLEXS 5 februari 2018 Machiel van de Laar
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Werkdruk(temakers)

Wat is voor jou werkdruk of 

wat ervaar jij als werkdruk??
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Waar komt die druk vandaan…….?
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Bron: TNO

Waar komen die werkdruktemakers vandaan?

• Buitenaf

• Hogerhand

• Team

• Thuis

• Jezelf

• ….
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Belangrijk maar niet 
dringend

Besluit wanneer je het 
gaat doen

Dringend en belangrijk

Voer direct uit

Niet belangrijk, niet 
dringend

Later doen/niet doen

Dringend maar niet 
belangrijk

Delegeren
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Besluit wanneer je het 
gaat doen

Plannen, voorbereiden, doelen 
behalen, ontspanning

Voer direct uit
Dringende problemen, conflict, 
calamiteit, klachten, deadlines

Later doen/niet doen
Vluchtklussen, kletspraat, 

social media checken

Delegeer aan iemand 
anders

Telefoontjes, bepaalde vergaderingen, 
bepaalde vragen, mail, etc.
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Administratie, wet-en regelgeving zijn een smoesje

Zorg dat de regels in dienst staan van het werk in plaats van het werk

in dienst van de regels. Laat het werk in dienst staan van de bedoeling.

Werkdruk ben je zelf

Je hebt altijd de mogelijkheid om te kiezen en invloed op je zelf uit te oefenen.

Werkdruk is je eigen keuze

Durf nee te zeggen!

Je stip op de horizon “drukt” je werk

Goede planning geeft rust en draagt bij aan een goede werkverdeling.

Toerusten is uitrusten

Goede voorbereiding is het halve werk: zorg dat je basis op orde is.

Leer van ervaringen

Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg (D2 = K2)

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder!

Werk samen, echt samen! Deel niet alleen je zorgen, vooral ook je successen in het werk.

Maak kennis met misschien wel de grootste 

werkdruk(temaker) …
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Dank u voor uw aandacht…en uw tijd!

Vragen of vervolg?

Contact Machiel van de Laar

Email: m.vdlaar@kpcgroep.nl

Mobiel : 06 - 10436501

Twitter : @MachielvdLaar


