
WERKDRUKVERMINDERING:  
PROEVEN AAN DE OPBRENGSTEN VAN SLIM TIMEMANAGEMENT 

Meesters in werkdruk verlagen 
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DOELEN VAN VANDAAG 

INZICHT 

PROEVEN 

1E AANZET 

PLEZIER 
MOTIVATIE 

TEUGELS 

EMPOWERMENT 



 78%  docenten VO  - werkdruk hoog tot zeer hoog 

 45%  docenten VO - werkdruk onacceptabel hoog 

 14% rest van werkend Nederland 

 Hoogste aantal burn-outs (25%) 
 

 
 

Belangrijkste werkdrukfactoren: 

 Niet-lesgevende taken 

 Beperkte regelruimte 

 

 Hoge betrokkenheid 

 Perfectionistische aard 
 

 

 

 

WERKDRUK IN HET ONDERWIJS 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xaDiv1c2cPQB3M&tbnid=QOyZ1TKVM6PZDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.specialistenplan.nl/artikel/belastingcontrole&ei=Gqf3UdfSOsfsPI2pgTg&bvm=bv.49967636,d.ZWU&psig=AFQjCNFvswTOaEQmqJ5f6CpQavP2TAstlw&ust=1375271059162707
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mkb.nl/index.php?pageID%3D48%26messageID%3D6469%26ss%3D171&ei=Y7e3VIeSIMy9UYekgtgB&bvm=bv.83640239,d.d24&psig=AFQjCNFBKnZz7jE0_5yuKJ6-wQq9xEdA6g&ust=1421412559503649


 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mkb.nl/index.php?pageID%3D48%26messageID%3D6469%26ss%3D171&ei=Y7e3VIeSIMy9UYekgtgB&bvm=bv.83640239,d.d24&psig=AFQjCNFBKnZz7jE0_5yuKJ6-wQq9xEdA6g&ust=1421412559503649
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP3rxOPRv8gCFcUyGgodlhEETQ&url=http://xj80.plazilla.com/page/4295060618/soms-zijn-dingen-zo-dubbel&psig=AFQjCNE2_iigxdY48u3SA7yZN7apSfq2pQ&ust=1444832252582400


 

Langdurige stress: 

 verminderd werkplezier 

 energiereserves aangetast 

 verminderde concentratie 

 vergeetachtigheid  

 lichamelijke klachten 

 

 

Kortdurende stress   
 

 

 

STRESS 
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PLANNING 

Planning biedt je structuur. Maar waarom is structuur eigenlijk zo hard nodig?  

Tel de stippen 



HET NUT VAN STRUCTUREREN 



 Plannen is een tijdstip afspreken wanneer je iets gaat doen. 

 Met plannen geef je al je klussen een plek in de tijd. 

 

PRO-ACTIEF 

 Schrijf al je taken voor een periode op 

 Stel prioriteiten - schrap eventueel 

 Bedenk per taak wanneer het af moet zijn en hoeveel tijd het 
kost 

 Blok tijden in je agenda 

 

PLANNEN 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK7z_di7rsgCFWH_cgodubIPdg&url=https://sites.google.com/site/ilahcmc2/co-planning&bvm=bv.104317490,d.bGQ&psig=AFQjCNEn31J1k3O_v2xQ70KTnY18sfU8Dw&ust=1444242222846600


Welke (contra)productieve werkgewoonten heb jij? 

 

TEST JE WERKGEWOONTEN 



MULTITASKENBESTAATNIET 
 

M 

1 
 

U 

2 
 

12345678910111213141516171819202122 
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1. Beslis direct met het 3D-model (Delete, Delegeren, Ddoen) 

2. Verminder storingen en werkonderbrekingen  

3. Pas de tweeminutenregel toe 

4. Pas het Pareto-principe toe (de 80/20 regel) 

5. Eat that frog! 

6. Volg een training werkdrukvermindering  

6 MANIEREN OM TIJD TE BESPAREN 



Cirkel van invloed 
 

 



 Ik open mijn e-mail maximaal 3x per dag 
 Ik handel mijn e-mail na het openen zoveel mogelijk direct af 
 Na het afhandelen verwijder of verplaats ik e-mail meteen 
 Ik maak gebruik van een mappenstructuur in mijn e-mail 
 Ik heb niet meer dan 15 e-mails in mijn inbox staan 
 Mijn map verzonden items wordt regelmatig opgeschoond 
 Mijn e-mailbox is vrij van uitstelacties 
 Ik verplaats e-mails naar mijn agenda of takenlijst 
 Ik sorteer mijn e-mails op soorten acties 
 Ik laat bepaalde mails automatisch naar een specifieke map verplaatsen 

Hoe efficiënt werk jij met e-mail? 



Kies één lastige nieuwe 
werkgewoonte 
 
Werk elke dag gedurende 30 
werkdagen aan deze gewoonte.  
Als je een dag mist, begin je van 
voren af aan. 
 
Ontdek hoe jij omgaat met deze 
uitdaging en leer daarvan.  
  
Het succes zit in de eenvoud: 
kies iets kleins, zeker in het 
begin. Dan eindig je groots. 



VRAGEN? 
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VOOR MEER INFORMATIE: 

www.montasonderwijs.nl 
 
Downloads: 
 Urenregistratieformulier 
 Energiemeter 
 De 30 dagen uitdaging 
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Druk zijn is de makkelijke optie. We hebben het druk omdat we niet voor 
de moeilijke weg kiezen. We laten onze dag bepalen door onze omgeving 
en onze inbox, in plaats van dat we zelf over een planning nadenken.  

 

Het is makkelijker om alleen maar te hoeven reageren. Het is makkelijker 
om te proberen alles te doen, dan te kiezen wat wel en wat niet.  

 

Er is meer moed voor nodig, om minder te doen  

 

                                                                                              (Tony Crabbe) 

DRUK ZIJN IS MAKKELIJKER 


