
Werkdruk, wie is er verantwoordelijk? 

Wie is er nu verantwoordelijk voor een gezonde arbeidsbelasting, oftewel werkdruk? De 

werkgever of de medewerker? Een veel gestelde vraag waar een simpel antwoord op mogelijk 

is: 50/50. Werkgevers en medewerker delen de verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je als 

werkgever jouw invloed uit kunt oefenen op de werkdruk.   

”Je bent als werkgever o.a. verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste randvoorwaarden 

voor het werk; zoals de arbeidsomstandigheden, informatievoorziening en arbeidsverhoudingen. 

Volgens de Arbowet ben je daarbij verplicht om een beleid te voeren dat psychosociale werkdruk 

voorkomt of beperkt. Daarnaast heb je een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en 

moet je volgens het burgerlijk wetboek maatregelen treffen om te voorkomen dat de medewerker 

in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. Als werkgevers niet voldoende aandacht besteden aan 

het terugdringen van werkdruk, kan de inspectie SZW zelfs een boete opleggen. (Bron: Gek op Stress, herstel 

van je burn-out met de CSR-methode door S. Kuijsten & C. Hamming)” 

Samen verantwoordelijk 

Als medewerker heb je niet alleen de verplichting om je in te spannen en de werkzaamheden 

zo goed mogelijk uit te voeren. Het is ook aan jou om aan te geven wanneer het te veel is en 

de werkdruk te hoog. Kritisch kijken naar wat er speelt en wat je zelf zou kunnen doen om de 

druk te verminderen is een belangrijke stap. Duidelijk en helder aangeven bij de werkgever 

wat je nodig hebt is ook de verantwoordelijkheid van een medewerker.  

Als werkgever is het belangrijk je te realiseren dat de cultuur van de organisatie hierin een 

belangrijke rol speelt. Een medewerker die het gevoel heeft meteen afgerekend te worden als 

hij of zij grenzen aangeeft, zal dat niet snel nog eens proberen. Als er het gevoel blijft bestaan 

dat de leidinggevende zijn/haar verantwoordelijkheid niet pakt dan geeft een medewerker 

ook al snel op. Medewerkers blijven dan over hun grenzen gaan en vallen uiteindelijk voor 

langere tijd uit. Zij gaan dan gefrustreerd - van het bedrijf kan ik toch niets verwachten - zelf 

op zoek naar een coach. De kans dat ze ander werk gaan zoeken is groot. Meestal zijn ze niet 

de enige in het bedrijf. Heel vaak horen wij dat een collega er ook helemaal doorheen zit, wat 

de medewerker nog extra belast. Ze voelen zich mede verantwoordelijk voor het welzijn van 

hun collega’s, nu ze hun werk niet kunnen doen.   

De huidige arbeidsmarkt vraagt om extra zorg 

Het is belangrijker dan ooit, gedreven en betrokken medewerkers te behouden. Veel 

oplossingen richten zich op individuele en incidentele interventies. Binnen de gehele 

organisatie aan de slag heeft veel meer effect dan alleen brandjes blussen. Je kunt processen 

en structuren anders inrichten, leiderschapskwaliteiten onder de loep nemen, de juiste focus 

aanbrengen, balans verbeteren, pauzes aanpakken en signalen vroegtijdig oppikken, 

faciliteren van coaches om knelpunten echt vroegtijdig aan te pakken. Ook een te lage 

werkdruk kan gezondheidsklachten geven. Het gaat dus om balans! 

Goed zorgen is tijdig ingrijpen. Dat geeft rust en leidt tot minder stress en betere prestaties, 

meer productiviteit en creativiteit.  

Pak je verantwoordelijkheid! 


