
Seminar

“Ik ken mezelf inmiddels goed genoeg 
om te weten waar mijn grens ligt, 
maar dat heb ik wel moeten leren.”
  Hugo Borst

Dinsdag 4 november 2014
Koninklijke Schouwburg, Den Haag

‘Hogescholen 
 druk met werkdruk’



Programma

Tijd onderwerP

09.30 uur Ontvangst *

10.00 uur 
 

STarT Seminar
Inleiding op het thema werkdruk door dagvoorzitter Erwin van Rooijen 
•	 Interview met Campagnemanager Karen Oude Hengel over de 

landelijke  campagne ‘Check je werkstress’ van het ministerie 
van SZW. 

•	 Jan-Willem Meinsma, bestuursvoorzitter Zestor en lid CvB Win-
desheim over de aandacht voor werkdruk in het hbo.

•	 Interview met Hugo Borst over zijn persoonlijke ervaringen met 
werkstress. 

10.45 uur werkdruk en werkSTreSS nader bekeken
Dr. Jac Christis, lector Arbeidsorganisatie en -productiviteit aan de Hanzeho-
geschool Groningen en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen
Jac Christis gaat in op het verschil tussen werkgebonden en per-
soonsgebonden oorzaken van werkstress en de samenhang tussen 
werkdruk aan de ene en het onderwijsbeleid en organisatiebeleid 
aan de andere kant.

11.15 uur Pauze *

11.30 uur workShoPronde i

13.00 uur Lunch

13.45 uur heT nieuwe gezonde werken
Jeroen van Vilsteren, Manager vitaliteit bij Pim Mulier 
Jeroen van Vilsteren laat u zien hoe medewerkers zelf regie kunnen 
voeren over hun leefstijl en inzetbaarheid door gebruik te maken van 
Quantify Self sensortechnologie zoals een hartslagmeter, slaapsen-
sor, rug-sensor en astma-gps. Hierdoor wordt ‘healthcare’ steeds 
meer ‘selfcare’. Zelfregie en participatie staan centraal, evenals het 
trainen van gezond gedrag.

14.15 uur workShoPronde ii

15.45 uur werkdruk - hoe verder binnen heT hbo?
Terugkoppeling en discussie onder leiding van de dagvoorzitter

16.30 uur Napraten onder het genot van een drankje *

* Gelegenheid tot het bezoeken van infostands LIVVIT, LTC en Pim Mulier



workShoPronde i
 
meTen iS weTen
Jac Christis, universitair hoofddocent aan de bedrijfskunde-opleiding van de Radboud 
Universiteit Nijmegen en lector aan de Hanzehogeschool Groningen en Erwin van Rooijen, 
adviseur bij Tien organisatieadvies
Hogescholen hebben behoefte aan onderbouwde informatie over de effecten 
van hun beleid en interventies rond het thema werkdruk. Maar, hoe lever je 
‘hard’ bewijs dat bepaalde interventies aantoonbaar hebben geleid tot minder 
(beleving van) werkdruk? Wat zijn succesfactoren, ‘waarom werkt iets?’. Maak 
kennis met een instrument waarmee werkdrukproblemen op teamniveau 
geïnventariseerd kunnen worden. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt hoe je 
wel degelijk effecten kunt meten.

werkdrukverlichTing; verankering in heT Primaire ProceS
Drs. Tineke de Haan, Manager Loopbaan Expertise Team, Dienst P&O Hogeschool Rot-
terdam en Klaassien Grozema, teamleider P&O HanzeHogeschool
Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Rotterdam geven inzicht in hun 
integrale aanpak van ‘werkdrukverlichting’. Door aan te haken bij al lopende 
ontwikkelingen als professionalisering, professionele ruimte en taakinzet 
worden vooral de lijnmanagers betrokken bij het verlagen van de werkdruk. 
Bij welk staand beleid in uw eigen organisatie kunt u aanhaken en hoe kunt 
u ervoor zorgen dat het onderdeel wordt van de reguliere P&C-cyclus? Ga de 
dialoog aan in deze workshop.

culTuuraSPecT bij werkdruk
Margo van Eijck, teamcoach en adviseur en Petra Petersen, hoofd P&O en Miranda in ‘t 
Veld, Adviseur arbeidsomstandigheden en verzuim, Hogeschool Windesheim
Werkdruk ontstaat in de dynamiek tussen de individuele medewerker en het 
werk zelf. Organisatiecultuur heeft daarop een positieve of een negatieve wer-
king. We gaan in op deze dynamiek en typeringen van de organisatiecultuur 
in relatie tot werkdruk. Hogeschool Windesheim vertelt daarnaast over haar 
aanpak in cultuurverandering. 
Onderzoek in deze workshop de cultuur van uw eigen organisatie en het effect 
op werkdruk en vergelijk. Is er sprake van een dominante cultuur in het hbo? 
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workShoPronde ii   

riSicogroePen voor werkSTreSS en de mogelijke rol van de 
medezeggenSchaPSraad bij de aanPak
Josephine Engels, lector Arbeid & Gezondheid hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en 
Theo de Wit, voorzitter medezeggenschapsraad Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
Eén van de conclusies uit recent onderzoek naar werkdruk onder alle werkne-
mers binnen de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is, dat docenten met 
een lange ervaring meer gevoelig zijn voor inzetbaarheidsproblemen. We pre-
senteren de belangrijkste uitkomsten en plaatsen deze in een bredere context. 
We zoomen in op docenten als risicogroep, benoemen aanknopingspunten 
voor interventies en gaan vervolgens in op de rol van de MR. Samen met u be-
kijken we de relatie tussen individuele beleving van werkdruk en interventies 
op beleidsniveau.

creaTieve oPloSSingen en Quick-winS om Te komen ToT gezonde 
werkdruk
Gerrit vd Heijden, academiedirecteur van Academie Gezondheidszorg (CHE), Peter Oostra, 
Leefstijl Training & Coaching (LTC) en Mirjam Oosterbroek, Adviseur Livvit-pakket (ZKA)
Wat zijn creatieve oplossingen bij beheersing van werkdruk. Wat kunnen we 
leren van ervaringen die elders zijn opgedaan, zoals bij Volkswagen? Bij dit be-
drijf worden 30 minuten na het einde van de werkdag de servers geblokkeerd, 
waardoor de medewerkers geen werkmail meer kunnen ontvangen. In deze 
workshop wordt u zich bewust van de dagelijkse praktijk, uw eigen gedrag en 
patronen hierin. Oplossingen worden toegespitst op de hbo-omgeving. Ook 
krijgt u tips om dit soort sessies binnen de eigen hogeschool te agenderen. 

van moeTen naar onTmoeTen; oP weg naar een hbo-werk-
drukTool
Arjella van Scheppingen, onderzoeker/adviseur Expeditie Veerkracht, Arboriginals en Jos 
Bus, communicatieadviseur, Arboriginals
Moet u ook zoveel? Deze workshop wordt een echte ontMOETing.
In deze workshop gaan we samen met alle deelnemers een werkdruktool voor 
het hbo in de steigers zetten. U krijgt voorbeelden van succesvolle werkdruk-
strategieën uit tal van branches en bedrijven. U kunt aangeven wat volgens u 
in het hbo wel en niet gaat werken om werkdruk de baas te worden. Kortom: 
we nodigen u uit om mee te werken aan een stressvrije toekomst van u en uw 
collega’s.  

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de workshops op de Zestor website.

Aanmelden kan t/m 26 oktober 2014 via de website van Zestor.
Meer informatie kunt u opvragen bij Ali Müjde: Mujde@zestor.nl of 070-312 21 80

w
o

rk
Sh

o
P 6 

w
o

rk
Sh

o
P 5 

w
o

rk
Sh

o
P 4 


