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Wat bezorgt 
u werkstress?
Keihard werken en toch naar bed gaan met een hoofd vol onafgewerkte taken. 
Gelukkig bestaan er simpele trucs voor rust in een volle mailbox – en rust in een 
vol hoofd. Test welke situaties u werkstress bezorgen, en lees welke tips voor u 
persoonlijk het beste werken. TeKsT: Marlies Kieft TesTs: Denise Hulst

E
en te hoge werkdruk lijkt een col-
lectieve kwaal. We voelen ons op-
gejaagd, nemen klussen mee naar 

huis, hebben het gevoel dat het werk 
nooit af is en dat we eigenlijk tekort-
schieten. ‘Dat komt doordat de aard 
van ons werk is veranderd,’ zegt arbeids-
coach Denise Hulst. ‘En we moeten 
nieuwe vaardigheden aanleren om 
daarmee om te gaan.’ 

Hulst geeft trainingen in zulke vaar-
digheden, met als doel minder werkdruk 
en meer werkplezier. De verandering 
die de afgelopen decennia de meeste 
 invloed op ons werk heeft gehad, is de 
digitalisering – en de onafzienbare hoe-
veelheid informatie die daardoor be-
schikbaar is. ‘Vroeger kwam een collega 
aan je bureau iets aan je doorgeven. Nu 
komt er de hele dag een lawine aan in-
formatie op je af via mail, Twitter, 
Facebook, de telefoon. Veel mensen 
verwarren die informatie-overload met 
werkdruk.’

De hele dag informatie moeten opne-
men kan natuurlijk het gevoel geven 
van grote werkdruk, maar dat geldt 
niet voor iemand die greep heeft op de 
informatiestroom. Kiezen, selecteren en 

ordenen zijn daarom essentiële vaardig-
heden geworden om meer rust te schep-
pen op de werkvloer. Hulst: ‘Dat 
kunnen heel basale trucs zijn, zoals het 
onderscheid maken tussen kleine en 
grote taken en weten hoe je een e-mail-
bericht in je agenda moet zetten.’ 
( Beschikt u over die vaardigheden? Zie 
test 1 en 2.)

Buffelen, maar ook bijkomen 
De economische crisis is een andere 

oorzaak van de alomtegenwoordige 
werkstress. ‘Er zijn de afgelopen jaren 
veel mensen ontslagen, waardoor min-
der mensen meer werk moeten doen. 
Intussen blijven de functie-eisen min-
stens zo hoog, of worden zelfs hoger. 
Er heerst een grote angst voor ontslag.’ 
Zelfzorg is daarom in deze tijd heel be-
langrijk, zegt Hulst. ‘Even keihard 
werken is helemaal niet erg, maar besef 
dat je daarna tijd nodig hebt om te her-
stellen.’ (Zie test 3) Het weekeind biedt 
natuurlijk hersteltijd, maar ook tijdens 
werkdagen is herstel cruciaal. ‘Neem, 
indien mogelijk, minipauzes en power-
naps. Pauzes bestaan niet voor niets. Je 
hebt ze nodig en je hebt er recht op.’ 

Bij zelfzorg hoort volgens de arbeids-
coach ook je eigen grenzen kennen en 

nee zeggen als het te veel wordt. Dat is 
niet gemakkelijk wanneer je leiding-
gevende of werkgever in je nek hijgt. 
‘Toch kan het noodzakelijk zijn om 
daarover met diegene te overleggen, 
want bij een burn-out is uiteindelijk 
niemand gebaat. Misschien lukt het om 
deeltaken of klussen te delegeren.’ (Zie 
test 4)

Een andere oplossing kan zijn: leren 
om het werk figuurlijk los te laten (Zie 
test 5). Werkstress kan immers ook in 
ons eigen hoofd zitten. ‘Je eigen ambi-
tieniveau is bepalend voor hoe je met 
werklast omgaat. De lat voor jezelf 
structureel te hoog leggen kan flinke 
spanning opleveren. Het werk is nooit 
klaar, nooit goed genoeg. Mensen heb-
ben soms irreële verwachtingen van 
zichzelf. Ze willen op een dag zes dingen 
gedaan hebben, terwijl als ze er twee 
goed gedaan hebben, ze al een hele pief 
zijn.’ De lat kan dus vaak een stukje 
 lager, en dan is het nog steeds meer dan 
goed genoeg. En wat werkstress ook 
helpt te verminderen: ‘Geef jezelf een 
schouderklopje als je een taak goed 
verricht hebt. Dat verhoogt je zelfver-
trouwen en je werkplezier.’ (Zie test 6) 

TEST 1
Kunt u goed plannen?
Geef aan wat het meest op u van toepassing is:

•  Ik maak onderscheid tussen taakjes die ik zó wegtik en grote taken  

die ik als klus in mijn agenda zet  1   2   3   4

•  20 procent van mijn werktijd gebruik ik om ongestoord te werken  1   2   3   4

•  Ik houd er rekening mee dat er elke werkdag onvoorziene zaken opduiken  

waaraan ik ook tijd moet besteden  1   2   3   4

•  een planning maken en drie tot vier weken vooruitkijken is de manier  

om overzicht te houden en keuzes te maken  1   2   3   4

Score: 
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4-7: U wordt geleefd door alles wat voorbij-

komt. Aan het eind van de werkdag vraagt u 

zich af waarom niet alles af is wat u van plan 

was, en hoe het kan dat u allerlei dingen ge-

daan heeft die niet in de planning zaten. Ge-

regeld trekt een collega aan uw mouw omdat 

u beloftes niet bent nagekomen.

8-11: U bent er nog niet helemaal, maar wel 

op de goede weg. U beseft dat het beter is 

niet direct op alles in te springen wat er voor-

bijkomt. soms lukt het al om van de tijd een 

bondgenoot te maken: om ongestoord te 

werken aan een taak en die af te ronden bin-

Zo krijgt u meer grip op tijd en taken: 

  Maak plannen tot een dagelijkse gewoonte. 

  Ga bij drukte juist even zitten voor een plan-

ning in plaats van in de hoogste versnelling 

te schieten.

  Vraag uzelf af: moet ik dit nu echt doen?

  Bedenk wat de consequenties zijn als u een 

klus niet doet. Geen ruzie of financiële gevol-

gen? Dan kunt u het er misschien ook bij laten.

  Maak voor het begin van de werkdag een 

planning waarin tijd is gereserveerd voor on-

geplande zaken. 

  sluit de werkdag af door er even voor te 

gaan zitten: wat is er gedaan, en wat moet 

morgen, overmorgen of volgende week ge-

beuren? 

  Maak er ook een gewoonte van om een plan-

ning van vier weken vooruit te maken: elke 

week op de laatste werkdag van de week.

  Reserveer vier weken vooruit elke week een 

aantal blokken voor uzelf om in alle rust con-

centratietaken te doen of om achterstallige 

zaken weg te werken. Beschouw die blokken 

als heilig.

nen de gereserveerde tijd. Hoe meer u er-

vaart dat deze aanpak rust en effectiviteit 

oplevert, des te beter zal het u afgaan. 

12-16: U heeft een goede relatie met de be-

schikbare tijd. U plant taken voor zover moge-

lijk vooruit, en maakt een onderscheid in alle 

soorten werkzaamheden. Vooruitkijken en 

een planning maken geeft keuzemogelijkheid: 

meteen doen, niet doen, of later doen en nu 

alvast plannen. Groot voordeel van deze aan-

pak is dat het veel makkelijker is om te beoor-

delen of een klus überhaupt wel moet worden 

gedaan. 

Tips voor meer rust in uw mailbox:

Leer de volgende vaardigheden, en vraag 

daarbij bijvoorbeeld advies aan een collega of 

een systeembeheerder:

  Maak een simpel archief in uw inbox. 

  Zet mailberichten in uw agenda en takenlijst. 

  Zet taken uit de takenlijst in de agenda en 

maak er een afspraak over met uzelf. Uitein-

delijk is een afspraak met uzelf om aan iets 

te werken wat u belangrijk vindt, ook een 

belangrijke afspraak die tijd kost..

  Laat uw pc ongewenste mail verwijderen zon-

der dat u daar zelf moeite voor hoeft te doen.

  Neem over elk e-mailbericht altijd een dui-

delijke beslissing. 

  Plan elke dag een aantal keer tijd om de mail 

goed af te handelen in plaats van de hele dag 

door. Houd u aan die tijdsblokken en handel 

de mail ook echt af.

  Houd uw eigen e-mailberichten kort en bon-

dig: wat, waar, wanneer, waarom, hoe en wie. 

TEST 2
Hoe gaat u om met e-mail?
Geef aan wat het meest op u van toepassing is:

•  Ik gebruik de telefoon voor spoedvragen, en per mail bevestig ik wat er  

is afgesproken  1   2   3   4

•  Ik handel mijn e-mail altijd na openen zoveel mogelijk direct af  1   2   3   4

•  Als ik e-mails heb afgehandeld, verplaats of verwijder ik ze meteen  1   2   3   4

•  Ik reserveer dagelijks tijd voor het afhandelen van mijn mail en houd me  

daar zo goed mogelijk aan  1   2   3   4

Score: 

4-8: Grote kans dat uw e-mail een grote tijd-

vreter is en dat u geen goed overzicht heeft 

op de feitelijke werkzaamheden die in de mail 

verborgen zitten. Met de tips kunt u vaardig-

heden aanleren die veel meer overzicht en 

dus rust in uw mailbox geven.

9-12: U bent de mail de baas. Grote vrienden 

zijn jullie nog niet, maar u bent hard op weg. 

Met wat meer vaardigheden en kennis van de 

toepassingen van uw mailprogramma – zie de 

tips – komt u nog een stuk verder.

13-16: U kent de mogelijkheden van uw e-

mailprogramma door en door en beheerst 

belangrijke vaardigheden. Daardoor is uw 

mailprogramma een efficiënt instrument.
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TEST 3
Hoe verdeelt u uw energie?
Geef aan wat het meest op u van toepassing is:

•  Ik neem bewust pauzes, ook als ik het druk heb  1   2   3   4

•  Ik slaap goed, ook als ik het druk heb  1   2   3   4

•  Ik kan goed mijn energievreters managen  1   2   3   4

•  Ik wissel op een werkdag verschillende soorten mentale inspanning  

bewust met elkaar af  1   2   3   4

Score: 
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4-7: er valt een hoop winst te behalen in de 

manier waarop u met uw energie omgaat. Zo-

als: bewust stoppen met werkzaamheden al-

vorens met een volgende te beginnen. Zonder 

te stoppen met het een kunt u niet beginnen 

met het ander, want multitasken bestaat niet. 

en: bewust minipauzes nemen, al is het maar 

een minuut de ogen dichtdoen op het toilet, 

en rustig en diep ademhalen. Dit soort maat-

regelen bepaalt in grote mate hoe u zich aan 

het eind van een werkdag voelt. Het vermo-

gen om te herstellen van inspanningen is de 

sleutel tot duurzaam energiek werken. Dat 

staat haaks op blijven doorhollen en denken 

dat een schepje erbovenop gooien de enige 

manier is om iets voor elkaar te krijgen. Al zit 

het in uw aard om door te bikkelen: bij drukte 

Tips voor een betere energieverdeling:

  Neem koffie-, lunch- en theepauzes, ook als 

het druk is, en laat dat aan collega’s weten.

  Drink niet de hele dag koffie of zwarte thee; 

op den duur haalt cafeïne juist energie weg. 

  Kap vriendelijk maar resoluut gesprekken af 

die alle kanten uitwaaieren en niet tot de kern 

komen, en vraag waar het werkelijk om gaat.

  Deel de dag in op een manier waarop al uw 

zintuigen aan bod komen: luisteren (naar 

een collega of wat mooie muziek), schrijven 

(van een artikel), praten (over dat wat u be-

weegt), kijken (bijvoorbeeld naar een YouTube-

filmpje waar u iets van opsteekt), ruiken (ga 

in de pauze naar buiten en snuif de natuur op, 

al is het een grasperk of een enkele boom).

  Geef onverdeelde aandacht aan wat u aan 

het doen bent. Ga een uurtje offline en ver-

ruil de digitale wereld voor het ‘nu’.

is het goed om juist even rust te nemen.

8-11: U bent op de goede weg: u verkeert nog 

geregeld in de wereld van haast en drukte, 

maar intussen bent u zich steeds beter be-

wust van uw eigen energie en effectiviteit. U 

voelt aan eigen lichaam en geest dat doorhol-

len als een kip zonder kop uiteindelijk niets 

oplevert. Gebruik de tips om niet te worden 

meegetrokken door de waan van de dag. Het 

zal flink oefenen zijn, maar het resultaat is dat 

u na een werkdag genoeg energie overheeft 

om ’s avonds iets leuks te doen.

12-16: U weet wat u nodig heeft om goed de 

dag door te komen en neemt de tijd voor pau-

zes, ook als het druk is. Zaken waar u niets 

aan kunt veranderen laat u los. U staat pal 

achter uw eigen keuzes en vindt het prima als 

TEST 4
Kunt u delegeren?
Geef aan wat het meest op u van toepassing is:

•  Ik wil graag weten wat er gebeurt  1   2   3   4

•  Als ik taken overdraag, verlies ik het overzicht   1   2   3   4

•  Alle uitgaande zaken wil ik eerst zelf zien en beoordelen  1   2   3   4

•  Ik voer het liefst nieuwe ideeën zelf uit, zeker die van mezelf  1   2   3   4

Score: 
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4-7: U bent een natuurtalent: delegeren is 

voor u heel gewoon. Als het helder is voor u 

en collega’s hoever ieders verantwoordelijk-

heden reiken en aan welke eisen iedereen 

moet voldoen, heeft u de goede mix gevon-

den van eigen verantwoordelijkheid, aanstu-

ring, feedback en vertrouwen.

8-11: U kunt niet zo heel goed delegeren, 

hoewel u wel pogingen doet. Uw eigen manier 

van werken is de norm en er is geregeld te 

weinig ruimte voor anderen om werk op hun 

manier te doen. Het zou u helpen om heel 

concreet te formuleren waar resultaten aan 

moeten voldoen, en op welke momenten u 

wilt worden geraadpleegd.

12-16: U heeft een grote behoefte aan con-

trole en moeite met loslaten. Dat betekent op 

termijn wellicht een permanente overbelas-

delegeren in 3 stappen:

  Zet al uw werkzaamheden op een rijtje. 

  Weeg van alle klussen af of het absoluut no-

dig is om ze zelf te doen, of dat u ze kunt 

overlaten aan een ander. 

  Probeer niet alleen noodzakelijke klussen, 

maar ook leuke te delegeren; daardoor 

 zullen collega’s eerder geneigd zijn iets 

 extra’s voor u te doen. en misschien levert 

het u in ruil ook eens een leuke klus van een 

ander op.

4-7: Grote kans dat het in uw hoofd een ru-

moer van hier tot ginder is. Veel zaken die nog 

gedaan moeten worden strijden om aan-

dacht. U wordt vaak overvallen door het ge-

voel nog veel te doen te hebben en dat er te 

weinig tijd is. Aan het eind van de werkdag 

bent u moe en heeft u minder gedaan dan die 

vermoeidheid rechtvaardigt. er is nog veel te 

winnen.

8-11: U doet af en toe pogingen om het geruis 

in uw hoofd tot bedaren te brengen. Maar zoals 

met alles: het gaat pas echt helpen als u de 

discipline kunt opbrengen om het ook daad-

werkelijk structureel te doen. Afvallen lukt ook 

TEST 5
Hoe goed kunt u loslaten?
Geef aan wat het meest op u van toepassing is:

•  Ik bepaal mijn eigen deadlines wanneer ze niet door anderen zijn bepaald  1   2   3   4

•  Ik noteer altijd mijn to do’s ergens zodat ik wat rust in mijn hoofd creëer  1   2   3   4

•  Ik noteer aan het eind van de dag wat is blijven liggen en wat ik de volgende  

dag wil doen  1   2   3   4

•  Ik sluit bewust de werkdag af en laat bewust werkzaken los  1   2   3   4

Score: 
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Zo krijgt u meer innerlijke rust: 

  Besluit elke keer bewust om ergens mee te 

stoppen en af te ronden voordat u met iets 

nieuws begint. 

  sluit elke dag bewust af. Noteer wat er is blij-

ven liggen, en bepaal vervolgens aan de hand 

van uw agenda wanneer u het wél gaat doen. 

Dat hoeft niet per se de volgende dag te zijn.

  Kijk aan het eind van de dag ook terug naar 

wat u wel heeft gedaan of volbracht, en geef 

uzelf een schouderklopje: goed gedaan joh, 

en morgen weer een dag. 

  Besef dat er vaker dan u denkt geen man 

overboord is wanneer een deel van het werk 

opschuift. 

  Voor elke taak die wordt afgevinkt komt er 

weer een terug. Bedenk dat lijstjes bij het le-

ven horen: proberen om dat te accepteren 

geeft opluchting.

niet als je twee keer per week een gebakje aan 

je voorbij laat gaan en de rest van de week 

lekker dooreet. 

12-16: U ervaart al geregeld hoe prettig het is 

om bewust het werk en alles wat er nog gedaan 

moet worden los te laten en te parkeren waar 

het hoort: in de agenda, op een dag in de nabije 

toekomst, en niet per se allemaal de volgende 

dag. Dat ervaren is de kern van de zaak. Meestal 

hebben mensen een positieve ervaring nodig 

om te kunnen zeggen dat iets werkt en om het 

vervolgens te kunnen volhouden. Geef uzelf 

dus de ruimte om zo’n positieve ervaring te 

creëren. Loslaten betekent ruimte scheppen 

TEST 6
Last van perfectionisme 
en faalangst?
Geef aan wat het meest op u van toepassing is:

•  Ik ben niet zo goed in staat om plezier te hebben bij wat ik doe  1   2   3   4

•  Ik vind het regelmatig moeilijk om te beginnen aan een taak  1   2   3   4

•  Ik wil graag zeker weten dat ik alle relevante informatie heb voordat ik  

aan iets begin  1   2   3   4

•  Ik vind het ook moeilijk om constructieve kritiek te krijgen op wat ik doe  1   2   3   4

Score: 
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4-7: U heeft weinig last van faalangst of per-

fectionisme. Waarschijnlijk werkt u ontspan-

nen en heeft u voldoende zelfvertrouwen. U 

bent in staat om constructieve kritiek te be-

schouwen als iets waar u van kunt leren. 

8-11: U bent soms wat lichtgeraakt, vertoont 

wat uitstelgedrag en bent soms met nogal wat 

tegenzin aan het werk. Wat helpt om uw mening 

over uw eigen prestaties positief te houden: 

probeer plezier te houden in het werk, en geef 

uzelf regelmatig een complimentje of feedback 

over de dingen waar u zelf tevreden over bent.

12-16: De kans is vrij groot dat u last heeft van 

uw eigen perfectionisme en daardoor het gevoel 

dat u dingen niet goed kunt. Het gevolg: taken 

uitstellen. U veroorzaakt uw eigen werkdruk door 

de lat zo hoog te leggen. Het is makkelijker 

gezegd dan gedaan, maar een 7 nastreven en 

niet een 8 is een goede oefening in ontspannen 

en met plezier werken. stranden uw pogingen 

bij herhaling, dan kan het slim zijn om daarover 

te gaan praten met een deskundige.

Zo bent u sneller tevreden over uw prestaties:

  stel van tevoren een aantal criteria vast 

waaraan een eindresultaat moet voldoen.

  Zorg dat de criteria haalbaar en realistisch zijn.

  Alle criteria op een rijtje? Ga er nog eens kri-

tisch doorheen met een collega, en bepaal 

de criteria opnieuw.

  Besluit bij elke taak van tevoren hoeveel tijd 

u eraan wilt besteden.

  spreek met een collega een moment af om 

de tussenstand van een klus te bespreken, 

en kijk dan hoeveel tijd u er nog verder in 

wilt stoppen.

  Kies er bewust voor om een klus ook werke-

lijk te doen in de met uzelf afgesproken tijd. 

De kans is namelijk groot dat u in die tijd 80 

procent van het mogelijke resultaat behaalt. 

Alles wat u extra doet, voegt in verhouding 

vaak weinig toe aan het uiteindelijke resultaat. 

anderen een andere mening hebben. Zelfbe-

wustzijn en zelfzorg ten aanzien van uw fysie-

ke, mentale en geestelijke behoeften zijn voor 

u de sleutel tot duurzaam werken, en daar 

leeft u ook naar. Zo kunt u nog vele jaren mee.

ting. en op collega’s kan het gebrek aan ver-

trouwen en flexibiliteit een demotiverend 

effect hebben. Werk aan de winkel: probeer 

het driestappenplan eens uit.

voor iets anders, en dat andere kan ook ont-

spanning en nietsdoen zijn.

BErEkEn uw 
EindScorE
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TRAININGSAGENDA

Persoonlijke stressbestendigheid
2 juni 2014 | Soesterberg 

Mindfulness
1 juli 2014 | Amersfoort

3 juli 2014 | Oisterwijk 

Doeltreffend zelfmanagement
19 juni 2014 | Utrecht

25 juni 2014 | Utrecht

Rationeler denken, 
effectiever functioneren
30 juni 2014 | Amsterdam

9 juli 2014 | Zeist 

Versterken van persoonlijke kracht
10 juni 2014 | Amersfoort

3 juli 2014 | Noordwijk 

Assertiviteitstraining
16 juni 2014 | Breda

23 juni 2014 | Zwolle

Timemanagement
3 juli 2014 | Zaltbommel

9 juli 2014 | Alkmaar

www.sn.nl/pmagenda

JOUW WERK IN BALANS?
KIES HIER JE TRAINING!

JUNI 
& JULI

Tel nu uw scores op alle 6 tests bij elkaar op: 

kunt u goed plannen?
 

 +

Hoe gaat u om met e-mail?
 

 +

Hoe verdeelt u uw energie?
 

+

kunt u delegeren?
 

+

Hoe goed kunt u loslaten?
 

+

last van perfectionisme en faalangst?
 

=

Totaalscore
      

wat betekent mijn totaalscore?

24-48: De werkdruk loopt voor u geregeld hoog op. De eni-

ge structurele oplossing ligt in het aanpakken van de ma-

nier waarop u werkt. en dat begint bij het onderzoeken van 

de vraag waarom juist dit uw werkwijze is. Misschien liggen 

er bepaalde overtuigingen aan ten grondslag, zoals: als ik 

niet hard werk, mag ik niet ontspannen. Of misschien weet 

u gewoon niet hoe u het beter kunt organiseren. Begin een-

voudig en doe het in kleine stapjes: kies een aantal tips bij 

de tests en ga daarmee oefenen. 

49-66: U zit in de middencategorie: u wordt niet (meer) 

overweldigd door het werk, maar u heeft ook nog niet het 

gevoel de baas te zijn over eigen tijd en energie. er zijn nog 

valkuilen waar u gemakkelijk in stapt omdat dat bekend ge-

drag is, zoals anderen altijd willen helpen en uw eigen werk 

ondergeschikt maken aan het werk van de ander. De posi-

tieve kant daarvan is dat u waarschijnlijk veel goodwill 

kweekt bij anderen. en het is makkelijk om snel grote ver-

beteringen te bereiken: door een klusje helemaal af te ma-

ken alvorens aan het volgende te beginnen, een plek op te 

zoeken om ongestoord te kunnen werken, bewust pauze te 

nemen, regelmatig op te staan en ontspannen door kan-

toor te kuieren. Kleine veranderingen, grote winst.

67-96: Wellicht bent u door schade en schande wijs gewor-

den, maar zeker is dat u werkt om er plezier aan te beleven, 

in plaats van dat het werk alleen plezier beleeft aan u. Door 

consistent te zijn in uw keuzes en het gedrag te laten zien 

dat daarbij hoort, weten collega’s dat u doet wat u belooft 

en grenzen trekt als het nodig is. Zo is voor iedereen duide-

lijk wat ze aan u hebben. U heeft een evenwicht gevonden 

waar u zich energiek bij voelt. en mocht de werkdruk eens 

oplopen, dan bent u in staat de balans weer terug te bren-

gen, omdat u weet wat voor u persoonlijk goed is.

 

De tests bij dit artikel zijn gemaakt door arbeidscoach en trainer 

Denise Hulst. Ze geeft trainingen over werkdruk, stress, informa-

tieoverload, Het Nieuwe Werken, zelfsturing, persoonlijk onderne-

merschap en duurzaam werken. 

Meer informatie: denisehulst.nl, hetbeterewerken.nl


