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tress. Bij bijna
20 procent van de
Nederlandse werkende
bevolking is de "er cdruk
en daardoor tress zo
groot dat ziekme ding
volgt.Wat val e aan te
doen? Er zij anti-
tress ::: ssen te over,
maar .e -en niks uit
s je e naak, de
e -- arre, niet
p- G. 'Van hard
r een word je niet ziek.
e i- hóe je werkt.'

door Yvonne Doorduyn

met
factoren aanpakken. Van hard
werken word je niet ziek. Het is
meer hóe je werkt. Als de werkne-
mer na een cursus terugkeert in de
oude situatie kun je zoveel cursus-
sen geven als je wilt. De klachten
zullen na verloop van tijd terugko-
men', stelt de arbeids- en organisa-
tiepsycholoog.
Klein Hesselink is naast zijn

werk op de Leidse Universiteit on-
derzoeker bij TNO Arbeid en lid
van een subcommissie van de
commissie Donner I. Hij is voor- .
stander van de cursus 'Anders
werken', bedacht door het Riagg
(nu GGZ) in samenwerking met
het NIA (nu ~O Arbeid). Uit het
onderzoek waarop hij woensdag
promoveerde. concludeert Klein
Hesselink dat deze cursus als één
van de weiniae anti-stre cursus-
sen écht weTh~
Hij onderstreep dat me cijfers:

aan het begin van de had-
den de proefpersonen gemi de d
8.i geesreli ce en ;i aame iike
klachten. na de os
6.3 klachten. In de on ;
(personen met dezelfde klac ten
die de cursus niet hebben gevo gd
was het aantal klachten blijven
steken op 8,11.

Andere aanpak
De cursus 'Anders Werken' leert
werknemers de oorzaak van hun
problemen te herkennen en, be-
langrijker, de ziekmakende situa-
tie op de werkvloer aan te wijzen
aan hun leidinggevenden. Kan de
organisatie bijvoorbeeld anders
worden in!!ericht zodat de werk-

- min "é _ wordt'>
ei H sseli

aas
oplossing aandraagt. Als deze bin-
nen de mogelijkheden valt, zal de
werkgever het zeker in overwe-
ging nemen', stelt Klein Hesselink.
Stress blijkt meer en meer een

kwaal van medewerkers op de
werkvloer in plaats van alleen op
managementniveau. Ook laagge-
schoold personeel heeft er last
van. Gemakkelijk werk verschuift
naar lagelonenlanden, de komst
van de computer maakt het werk
complexer en concurrentie op de
wereldmarkt dwingt bedrijven effi-
ciënter -lees: met minder perso-
neel - te produceren. De druk op
productiemedewerkers, admini-
stratief personeel en vakkenvul-
lers wordt steeds groter.

Capaciteiten
Volgens Klein Hesselink is het bij
een anti-stresstraining van groot
belang dat rekening wordt gehou-
den met de capaciteiten van de
medewerker. 'Laagopgeleiden wil-
len vooral een eenvoudige, prakti-
_ he communicatietraining. Hoe
geef je je grenzen aan en hoe vraag
'e _ eun? Hogeropgeleiden heb-
. eer aan cognitieve herstruc-

ering: anders leren denken en
leren hoe te reageren op stressitua-
ties:
Mariska de \ "isser heeft inmid-

dels negen bijeenkomsten van
'Anders Werken' achter de rug. Ze
heeft nee leren zeggen en heeft
haar leidinggevenden gewezen op
de 'ziekmakende' aspecten van
haar werk. 'Ze begrepen het heel
goed. De directie geeft nu beter
aan welke opdrachten prioriteit
hebben. Eerst was alles even be-
langrijk en moest alles even snel

uren'. stelt De Visser. Niet dat
stress meer heeft. 'Het
ee - moet leren om-

l--.,~~~m~~;n zijn--e"'r-ill~'-'"!spl!!ftrftei~dFof~.ildieiiinkt·~Kl""ein!fk~ilZ':

overvloed. . laar. zo concludeert Dergelijke situaties
[ohn Klein Hesselink, woensdag gens hem ook vaak voor
gepromoveerd op een nieuwe aan- dienstverlenende sector.
pak van stress op de werkvloer Bij de cursus 'Anders Werken'
het geven van individuele cursus- wordt zowel de werknemer als de
sen is d.weilen met de kraan open leidinggevende betrokken. 'De be-
als er mets gebeurt aan de werksi- langrijkste stap is dat de medewer-
tuatie zelf. ker zijn leidinggevende vertelt wat
'[e moet de stressveroorzakende hem dwars zit en eventueel een

De naam Mariska de Visser is uit
privacy-overwegingen gefingeerd.

Anti-stresstrainingen zijn er in
een groot aantal variëteiten. Jo~n

Ook minder drinken e
baard
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de Universiteit van Leiden op
een nieuwe aanpak van stress op
de werkvloer. Volgens de ar-
beids- en organisatiepsycholoog
werken onderstaande methoden
vooral alleen in combinatie met
veranderingen in de organisatie.
• Gezondheidsbevorderings-
programma's: onder het motto
'als je goed traint ben je weer-
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