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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Doelen van deze module

  

M Deze module gaat over:
    G stresssymptomen herkennen;
    G oorzaken van stress aanwijzen; 
    G oorzaken van stress verminderen; 
    G veerkracht tegen stress opbouwen; 
    G stresssymptomen verminderen; 
    G activiteiten naar hun prioriteit 
        indelen; 
    G ondergeschikten helpen met 
        hun stress om te gaan. 
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Wat is stress?

  

M Wat is stress?
    F De psychologische, emotionele en fysiologische
        reactie van het lichaam op alles wat als bedreigend
        voor iemands welzijn wordt ervaren. 

    F De veranderingen die ons voorbereiden op het kunnen
        omgaan met stressfactoren uit de omgeving door de
        confrontatie aan te gaan (vechten) of ze te vermijden
        (vluchten). 

    F Stress kan nuttig zijn om ons te helpen op hogere
        niveaus te presteren, maar te veel stress gedurende 
        te lange tijd kan negatieve effecten hebben op de 
        werkkwaliteit en ons persoonlijk leven. 
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Het belang van goed omgaan met stress

  

M Kosten voor de organisatie:
    F Werkgerelateerde stress kan leiden tot verzuim,
        uitval, verminderde productiviteit, schadeclaims,
        rechtszaken en medische onkosten van honderden
        miljoenen euro’s per jaar.
    F Stressgerelateerde incidenten zijn verantwoordelijk
        voor 12 procent van alle schadeclaims door werk-
        nemers.
    F Stress kan leiden tot het gebruik van alcohol of drugs.
        Werknemers die drugs en alcohol gebruiken zijn 
        minder productief, missen 10x zoveel werkdagen en
        zijn 3x zo vaak geneigd zich te bezeren als anderen.
    F Frustratie en stress kunnen agressie en sabotage
        opwekken, soms zelfs tot moord op het werk. 
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Het belang van goed omgaan met stress

  

M Kosten voor de gestresste persoon zelf:
    F Gezondheidsproblemen als gevolg van verhoogde
        cholestrolniveaus en verhoogde bloeddruk, wat
        hartziekten en hartfalen tot gevolg kan hebben. 
        Stress speelt ook een rol bij fysieke aandoeningen
        zoals zweren, artritis en allergieën. 
    F Burn-out door het werk: het uitputtende gevoel dat
        ontstaat wanneer tegelijkertijd te veel druk en te
        weinig bevrediging of ontspanning wordt ervaren. 
    F Te veel stress kan leiden tot een vermindering van 
        prestaties, maar het verband is niet evenredig; een
        zekere mate van stress is nodig voor optimale
        prestatie. 
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Het belang van goed omgaan met stress

  



Mogelijke stressver-

oorzakende factoren:

:
-gezinsproblemen

-financiële problemen
-gezondheidsproblemen

-persoonlijkheid

:
-stressvol werk
-functierol

-te hoge werklast
-onderbenutting

-rol-onduidelijkheid
-verantwoordelijkheid

  voor anderen

:
-slechte omstandigheden

-beleid van organisatie

-slechte werkrelatie(s)

:
-economische 

  onzekerheid
-technologische

  veranderingen
-politiek

Persoonlijke factoren

Organisatiefactoren

Werkomgeving

Omgevingsfactoren

Mogelijke gevolgen

van stress:

:
-hartkwalen

-maagzweren
-hoofdpijn

:

-angst
-depressie
-burn-out

-bore-out

:
-agressie

-productiviteits
  vermindering

-vermijdingsgedrag

:

-groot gevoel van
  eigenwaarde

-doelen bereiken
-je goed voelen

Psycho(-somatisch)

Emotioneel

Gedrag

Bij goed omgaan

Hoe met stress

om te gaan:

:
-hulp zoeken

-time management
-van baan veranderen

-veerkracht opbouwen
-werken aan persoon-

  lijkheid
-vriendschap, ervaring
-gezond leven

-ontspanning
-recreatie

:

-functie-ontwerp
-selectie, plaatsing

-training, begeleiding
-teambuilding

-hulp voor werk-

  nemers
-communiceren

-gezondheid
  bevorderen

Individueel niveau

Organisatieniveau

Stresshanteringsmodel
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wees bewust van negatieve stresssymptomen: 
    F Fysieke symptomen kunnen bestaan uit hoofdpijn,
        bloeddruk en vermoeidheid.
    F Psychologische uitingsvormen van stress kunnen o.a.
        zijn: negativisme, verveling, ontevredenheid, kritiek,
        boosheid, geïrriteerdheid, gekweldheid, apathie,
        hopeloosheid, depressie, teruggetrokkenheid, uitstel-
        gedrag, vergeetachtigheid, besluiteloosheid. 
    F Het is dus goed om regelmatig de eigen stress-
        symptomen te controleren aan de hand van vragen-
        lijsten (zie tabel 4.2). 
    F Tevens dienen managers oog te hebben voor stress-
        symptomen bij werknemers, in het bijzonder voor
        gedragsveranderingen. 
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Stressveroorzakende factoren zoeken:
    F Stressveroorzakende factoren in de organisatie:
        O Bezigheden met veel stress waarbij de uitvoerenden
            weinig controle over hun taken hebben, leggen een
            onverbiddelijke tijdsdruk op, brengen zware verant-
            woordelijkheden met zich mee, of vinden plaats
            onder bedreigende of onplezierige condities, zoals 
            hitte, kou, lawaai, drukte, gebrek aan privacy.
        O Functiegebonden stressoren, met name werkover-
            belasting, te weinig benutten van tijd en kwaliteiten
            en onduidelijkheid over de taakomschrijving, of
            slecht gedefinieerde werkverwachtingen.
        O Slechte interpersoonlijke relaties tussen managers
            en werknemers of tussen collega’s onderling.
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Stressveroorzakende factoren zoeken:
    F Persoonlijke stressfactoren:
        O Familieproblemen, met name bij de onbalans tussen
            werk en privé bij tweeverdieners.
        O Financiële problemen.
        O Gezondheidsproblemen, met name wanneer deze 
            ontstaan wanneer iemand in een te korte periode te
            veel veranderingen krijgt te verwerken.
        O Persoonlijkheid, met name voor mensen met een
            type A-persoonlijkheid (de workaholic), die een
            chronisch gevoel van tijdsdruk en overdreven
            competitiedrang hebben. 
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Algemene strategieën 
        O Probleemgerichte strategieën rekenen direct af met
            stressfactoren door ze ofwel weg te nemen of te
            veranderen.  Deze strategieën kunnen zowel vanuit
            een individueel perspectief (time management,
            zelforganisatie, e.d.) als een organisatorisch
            perspectief (functie herontwerp, teambuilding, e.d.)
            worden benaderd. 
        O Emotiegerichte strategieën passen negatieve
            reacties op stress zodanig aan dat iemand zich
            optimistischer voelt en meer zelfvertrouwen heeft.  
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        Op volgorde van toepassing:
        O Zoek hulp van anderen.  Te beginnen bij de leiding-
            gevende, de collega’s, familie en vrienden, een 
            mentor, personeelsondersteuning van het bedrijf,
            en evt. ook inschakeling van een professionele
            coaches of arts. 
            Luister naar hun suggesties voor gedrags-
            veranderingen, en vraag hun feedback om de
            voortgang bij die veranderingen te kunnen
            bewaken. 
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        Op volgorde van toepassing:
        O Leer de tijd te plannen: pas ook zelf de bekende
            managementprincipes toe:
            L plannen
            L organiseren
            L sturen
            L controleren.
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        O Leer de tijd te plannen:
            L plannen:
                M Bepaal eigen waarden.
                M Bepaal eigen doelen en doelstellingen: korte-,
                    middellange- of langetermijndoelen.
                M Geef eigen doelen een prioriteit.
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        O Leer de tijd te plannen:
            L organiseren:
                M Zet eigen activiteiten op een rijtje.
                M Leg een prioriteitenlijst aan.
                M Gebruik het ABC-systeem om activiteiten naar
                    urgentie en/of belangrijkheid te rangschikken.
                M Plan eigen activiteiten in.
                M Bij horizontaal plannen worden schema’s voor
                    de komende weken of maanden gemaakt. 
                    Bij verticaal plannen wordt een dagschema
                    gemaakt, aan de hand van een ‘to do’-lijst. 
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        O Leer de tijd te plannen:
            L sturen en controleren:
                M Stel jezelf de vraag: ‘Wat is op dit moment het
                    meest effectieve gebruik van mijn tijd?” en pas
                    de 80/20-regel toe om de 20 procent van de 
                    activiteiten te bepalen die in verhouding tot de
                    tijd het meeste resultaat opleveren.
                M Benut de eigen productiviteitscyclus optimaal:
                    werk op die momenten van de dag dat je het
                    meest effectief werkt. 
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Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Pareto-principe: de 80/20-regel:    
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Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        O Leer de tijd te plannen:
            L sturen en controleren:
                M Stel dingen niet uit. Ga na waarom je iets doet,
                    wat het je kost en welke voordelen het voor je
                    oplevert.  Zie suggesties in fig. 4.6.
                M Minimaliseer verstoringen, in het bijzonder
                    tijdens je meest productieve periodes.
                M Vergader efficiënt door vooraf te bepalen wat
                    je (als manager) in de vergadering wilt
                    bereiken, de agenda voorafgaand aan de
                    vergadering te verspreiden en je tijdens de
                    vergadering strikt aan de agenda te houden.
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Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        O Leer de tijd te plannen:
            L sturen en controleren:
                M Delegeer: 
                    Q bepaal welke taak gedelegeerd moet worden.
                    Q bepaal of er naar onder, naar boven of
                        zijwaarts gedelegeerd moet worden.
                    Q leg aan de gedelegeerde uit wat de taak
                        inhoudt en wat de voordelen zijn; ga na of er
                        vragen zijn en of er overeenstemming is, 
                        en stel een rapportagemethode in om
                        feedback te krijgen. 
                     Q controleer het werk.
                     Q erken resultaten en inspanning.
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Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        O Verander zo nodig van functie door opnieuw over
            taakverdelingen te onderhandelen of uiteindelijk,
            indien nodig, zelf ontslag te nemen.
        O Ontwikkel veerkracht door het verbeteren van
            eigen gedragingen, sociale ondersteuning en
            goede gezondheid. 
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OMGAAN MET STRESS EN TIJD

Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        O Werken aan je karakter en gevoel van eigen waarde:
            G bewust leven: bewust zijn van wat je doet;
            G jezelf aanvaarden: de bereidheid om verantwoor-
                delijkheid voor je eigen handelen te nemen;
            G verantwoordelijkheid voor jezelf nemen:
                beseffen dat je de maker van je keuzes bent en
                verantwoordelijk voor het bereiken van je doelen;
            G assertief zijn: bereid zijn op de juiste manieren
                voor je idealen op te komen;
                                                                                                 >>
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Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        O Werken aan je karakter en gevoel van eigen waarde:
            G doelbewust leven: dingen vaststellen die je van
                het leven wil en welke acties er nodig zijn om dit
                voor elkaar te krijgen, en dit vervolgens toepassen
                op jezelf en je resultaten volgen;
            G persoonlijke integriteit: leven (gedragen) in
                overeenstemming met wat je gelooft en beweert. 
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Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        O Interne focus of control: 
            geloven dat je je bestemming zelf in de hand hebt:
            G herformuleren (reframing): je beleving zodanig
                bijstellen dat je het zelf in de hand houdt;
            G strategie van de kleine overwinningen: omvang-
                rijke situaties opsplitsen in kleinere stukken die
                effectief te hanteren zijn;
            G zorg voor de juiste training om je werk goed te
                kunnen doen;
            G vergroot je ervaring: ervaring geeft meer zelf-
                vertrouwen. 
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Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Individuele, probleemgerichte strategieën:
        O Extraversie: 
            de mate waarin je naar buiten gericht bent in
            tegenstelling tot naar binnen gericht. 
            Extraversie kan ook worden vergroot door 
            herformuleren en de strategie van de kleine
            overwinningen.
        O Vertrouw op de sociale steun van collega’s, familie-
            leden en vrienden om de invloed van stress te
            verminderen.  Dit kost wel de nodige tijd.
        O Blijf gezond door de juiste balans tussen lichaams-
            beweging en rust, en zorg voor een evenwichtig
            voedingspatroon besteden. 
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Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Emotionele, kortetermijn strategieën:
        O Ontspan je lichaam door spierontspannings-
            oefeningen, meditatie of zelfhypnose.
        O Neem verlof om tijd aan je hobby’s te besteden. 
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Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen?:
    F Organisatiestrategieën om met stress om te gaan:
        O Herontwerp functies om onduidelijkheden in de
            taakomschrijving, overbelasting, onderbenutting en
            conflicten weg te nemen.
        O Selecteer gekwalificeerde werknemers en zet ze op
            taken zetten die het best bij ze passen. 
        O Geef werknemers een goede opleiding.
        O Doe aan teambuilding door samenwerken in plaats
            van concurreren te belonen.
        O Help werknemers bij de balans tussen werk en privé
            door het aanbieden van kinderopvang en andere
            faciliteiten. 
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Vaardigheden voor omgaan met stress

  

M Wat te doen om stress te verminderen? :
    F Organisatiestrategieën om met stress om te gaan :
        O Zorg voor open communicatie met werknemers , met
            name in tijden van stress.
        O Bied werknemers begeleidingsprogramma’s  om te
            helpen bij stressgerelateerde problemen.
        O Zet mentorprogramma’s  op waarbij ervaren werk-
            nemers nieuwe werknemers wegwijs maken.
        O Creëer gezondheidsprogramma’s  die werknemers
            helpen in optimale fysieke en mentale conditie te
            blijven.  


