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Zet werkdruk 
onder druk 
In diverse beroepsgroepen is de werkdruk erg hoog, zo 
blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS). Werkgevers zijn verplicht om ongezonde 
werkdruk tegen te gaan. De OR moet de werkgever erop 
wijzen als hij onvoldoende maatregelen neemt.

Enige werkdruk kan geen kwaad, maar als het resulteert 
in (langdurige) werkstress, liggen gezondheidsrisico’s en 
ziekteverzuim op de loer. Een werkgever moet voor een 
gezonde werkomgeving zorgen en psychosociale arbeids-
belasting (PSA) – waar werkdruk onder valt – aanpakken. 
De OR behoort de werkgever hierop te wijzen als hij on-
voldoende maatregelen neemt (en dat wil helaas nog wel 
eens voorkomen). Wat kan de OR doen om werkdruk bin-
nen de organisatie te helpen verminderen?

Overtuig
Vangt u signalen op van de achterban dat de werkdruk te 
hoog oploopt, spreek uw zorgen dan uit tegen de bestuur-
der. Onderbouw uw beweringen goed zodat u uw bestuur-
der ook daadwerkelijk overtuigt om actie te ondernemen. 
Doe bijvoorbeeld een onderzoek onder de achterban 
zodat u een realistisch beeld kunt presenteren (zie kader) 
en niet alleen spreekt namens de werknemers die aan de 
bel trekken, ga in gesprek met leidinggevenden om te zien 
of zij het beeld herkennen en staaf het beeld met het (stij-
gende) ziekteverzuim of met effectiviteits cijfers. Te hoge 
werkdruk kan namelijk leiden tot werkstress en dat kan 
mogelijk een flinke duit kosten omdat werknemers dan 
minder productief zijn, (langdurig) ziek worden of volledig 
uitvallen. Dit zal uw bestuurder ervan overtuigen dat het 
zowel voor de werknemers als voor de organisatie nood-
zakelijk is om maatregelen te treffen.  

Voorstel
Werkdruk kent vele oorzaken en daarom ook vele oplos-
singen. Maak gebruik van uw initiatiefrecht (artikel 23 van 
de Wet op de ondernemingsraden (WOR)) en doe een 
concreet voorstel om de werkdruk aan te pakken. Zo kunt 
u beginnen door werkdruk bespreekbaar te maken op de 
werkvloer. De OR kan hiervoor bijvoorbeeld een bijeen-
komst organiseren. Daarnaast helpt het als de bevoegd-
heden, verantwoordelijkheden en taken duidelijk verdeeld 
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zijn zodat werknemers precies weten wat de werkgever van hen 
verwacht. Ook is het belangrijk dat leidinggevenden functione-
ringsgesprekken houden zodat ze eventuele problemen vroegtijdig 
kunnen signaleren en bespreken en de werknemers bijvoorbeeld 
kunnen helpen om prioriteiten te stellen. 

Reëel
Nieuwe werknemers aannemen is niet altijd dé oplossing om 
werkdruk te verminderen en kost bovendien veel geld. Bedenk dus 
eerst wat de bestuurder binnen de bestaande kaders kan doen om 
de werkdruk te verminderen. Zo kunt u bestaande werkprocessen 
kritisch (laten) bekijken. Wordt het werk effectief uitgevoerd, kan 
het nog efficiënter? Liggen de taken en verantwoordelijkheden bij 
de juiste teams of afdelingen? Werken werknemers, teams en afde-
lingen goed samen en kunnen ze elkaar nog beter ondersteunen?  
Mogelijk kan ook de communicatie vanuit de directie naar de werk-
nemers beter? Onduidelijkheid over bijvoorbeeld de toekomst van 
de organisatie of over een op handen zijnde reorganisatie zorgt 
voor veel onrust. Werknemers functioneren beter als ze weten 
met welk doel hun werkgever bepaalde plannen uitvoert en wat hij 
hierin van de werknemers verwacht. 

Instemming
De OR heeft instemmingsrecht bij vaststelling, invoering en 
wijziging van Arbobeleid en bij ziekteverzuimbeleid. Krijgt u een 
instemmingsverzoek, wees dan extra attent op de gevolgen voor 
de werkdruk. Schakel eventueel specialisten in zoals een preven-
tiemedewerker, een ziekteverzuimconsulent of de arbodienst voor 
ondersteuning of advies. Zorg er ook voor dat werkdruk en de bij-
behorende preventieve maatregelen zijn opgenomen in de risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. 

Walter Landwier, oprichter en trainer Schateiland, e-mail: 
info@schateiland.com, tel.: 06 26 96 16 59, www.schateiland.com

◀◀◀

Ga in gesprek en overbrug de afstand 

De bestuurder staat vaak te ver van de werknemers af om een 
gedetailleerd beeld te hebben van wat er precies speelt op de 
werkvloer of waarom de werkdruk zo hoog oploopt. Die afstand 
kan de OR mooi overbruggen door te investeren in het con-
tact met de achterban. Ga in gesprek met de werknemers die 
aangeven dat de werkdruk te hoog is. Vraag hen waardoor de 
werkdruk zo hoog oploopt en wat volgens hun de oplossing is. 
Presenteer de rode draad van de verzamelde informatie inclu-
sief conclusies en aanbevelingen aan uw bestuurder. U maakt 
het op die manier makkelijk voor hem om in te stemmen met 
de voorgestelde oplossingen. 

Overheid krijgt quotum
Overheidswerkgevers krijgen volgend jaar te maken 
met een quotum voor arbeidsbeperkten. In 2018 wordt 
voor het eerst op individueel niveau gekeken of over-
heidswerkgevers aan het quotum voldoen. Hoeveel 
arbeidsbeperkten ze in dienst moeten hebben om 
aan het quotum te voldoen, is nog niet bekend. Haalt 
een werkgever het quotum niet, dan krijgt hij hierover 
bericht, maar hij is in 2019 nog geen quotumheffing 
verschuldigd. In 2019 vindt de toetsing opnieuw plaats. 
Blijkt dan dat een werkgever onvoldoende arbeidsbe-
perkten in dienst heeft, dan moet hij in 2020 wel een 
quotumheffing betalen.

Ontwikkeling
Daarnaast regelt het demissionaire kabinet dat ook 
werknemers uit de doelgroep banenafspraak die meer 
gaan verdienen dan het minimumloon, blijven meetel-
len voor de banenafspraak. De regel dat werknemers 
na twee jaar niet meer meetellen voor de banenaf-
spraak als zij het wettelijk minimumloon kunnen ver-
dienen werkt in het nadeel van werkgevers die investe-
ren in de ontwikkeling van arbeidsbeperkten. 

PERSONEEL ARBEIDSBEPERKTEN

Let op wijziging pensioen! 
De AOWleeftijd en de pensioenrichtleeftijd stijgen 
volgend jaar. De AOWleeftijd stijgt naar 66 jaar en de 
pensioenrichtleeftijd wordt 68 jaar. In de Wet versnel
de verhoging AOWleeftijd is vastgelegd dat de AOW
leeftijd de komende jaren geleidelijk omhoog gaat tot 
67 jaar in 2021. Hierdoor komt de AOWleeftijd in 
2018 uit op 66 jaar. Dit is bevestigd in de begroting 
van het ministerie van SZW die op Prinsjesdag werd 
gepresenteerd.

Pensioenrichtleeftijd
De pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2018 in één 
klap omhoog van 67 jaar naar 68 jaar. Veel pensioen
regelingen zullen daarop aangepast moeten worden. 
Artikel 27, lid 1a WOR geeft de OR instemmingsrecht 
op elke wijziging van de pensioenovereenkomst of 
van de uitvoeringsovereenkomst als dat van invloed is 
op de pensioenovereenkomst óf als de werkgever van 
pensioenuitvoerder wil wisselen.   

Een werkgever heeft geen instemming van de OR 
nodig als de voorgenomen vaststelling, wijziging 

of intrekking geregeld is in de cao of als het gaat om 
een bedrijfstakpensioenfonds.

PRINSJESDAG 2017 AOW EN PENSIOEN


