Een optimale Werkdrukbalans bij ploegendiensten en onregelmatige
werktijden
Een zakelijk en menselijk optimale werksituatie ontstaat als zaken goed worden afgestemd.
AdMova gebruikt voor deze afstemming de Werkdrukbalans:

Welke oplossingen kunt u verwachten van toepassing van de Werkdrukbalans?

U kunt denken aan oplossingen voor de volgende vragen:

Waar moet ik beginnen als medewerkers klagen over een te hoge werkdruk?

Wat zijn belangrijke oorzaken van een verstoorde werkdrukbalans in onze situatie?

Wat kan ik doen om te zorgen dat ik voldoende medewerkers heb, met een goede deskundigheid en die kunnen werken op
tijden die aansluiten op wat het werk en mijn klanten vragen?

Hoe zorg ik dat mijn team voldoende flexibel is om dynamiek en onvoorspelbaarheid in het werk op te vangen?

Hoe kunnen we roosters en werktijden op een verantwoorde wijze in balans brengen met het werk dat gedaan moet worden, én
met wensen van onze medewerkers?

Hoe voorkom ik verzuim door overbelasting?

Wat vinden medewerkers zelf van hun werkdrukbalans?

Hoe maak ik het werken aan een goede werkdrukbalans bij ons bespreekbaar?

Hoe kan ik goed leidinggeven aan de duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en een goede werkdrukbalans voor mijn teamleden?
AdMova is specialist in het verbinden van werkdrukbalans, arbeidstijdenmanagement en vitaliteit in situaties waarin het nodig is om te
werken op afwijkende werktijden of in ploegendiensten.
Onze werkwijze is bewezen effectief, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Aan de slag in uw eigen situatie
Doe de Screenshot & Kickstart Workshop Werkdrukbalans:
een snelle manier om werkdruk aan te pakken

Voor: managers HRM, lijnmanagers, HR/P&O-adviseurs, HEAD, teamleiders, planners
Screenshot Werkdrukbalans: snel en goed inzicht in de afstemming tussen werkeisen en inzet van medewerkers

We brengen samen met u en uw eigen organisatiegegevens in beeld hoe goed de huidige “fit” is tussen het werk en de inzet van
medewerkers. We helpen u om uw werkaanbod of workload, uw personeelsformatie en uw personele inzet zakelijk, duidelijk en
transparant in kaart te brengen.

Kickstart Workshop Werkdrukbalans: aan de slag met uw eigen situatie

U werkt met de uitkomsten van de Screenshot Werkdrukbalans. We brengen in uw organisatie de dialoog over werkdruk op gang en
werken samen met u aan concrete stappen voor het verbeteren van de werkdrukbalans. U gaat aan het werk met uw eigen praktijksituatie
en uw eigen mensen.
De workshop bestaat uit 2 dagdelen en een praktijkdeel:
Deel 1: de balans opmaken met de uitkomsten uit de Screenshot Werkdrukbalans, mogelijkheden voor een betere werkdrukbalans
bedenken, uitleg en oefenen dialoog-aanpak.
Praktijkdeel: werken aan uw doelstellingen , dialoog in uw organisatie opstarten.
Deel 2: bespreken resultaten, bepalen stappen voor de toekomst.

Wat levert een Screenshot en Kickstart Werkdrukbalans op?














Een aanpak voor sturen op een optimale werkdrukbalans die duurzaam, samenhangend een breed toepasbaar is.
Heldere en onderbouwde uitgangspunten voor uw personeelsformatie en personeelsbeleid.
Efficiënter werken en kostenbesparing doordat de medewerkers er zijn op de tijden dat zij nodig zijn.
Minder verzuim en minder mentale afwezigheid.
Helder startpunt voor de dialoog over de inzet en ontwikkeling van medewerkers.
Meer tevreden, meer productieve medewerkers.
Kostenbesparing en vergroting van continuïteit door “zuiniger” inzet van flexibele medewerkers.
Een verantwoorde manier om uw contracten vorm te geven.
Meer rust in uw roosters en werktijden door een betere afstemming op de dynamiek in het werkaanbod.
Aangrijpingspunten voor aanpassingen in de planning & organisatie van het werk en de inzet van medewerkers.
Een zakelijke basis om in teamverband samen verantwoorde roosters te maken.
Meer zelfsturend vermogen in uw teams.

AdMova heeft de Werkdrukbalans-toolbox ontwikkeld voor situaties waarin het nodig is om te werken op afwijkende werktijden of in
ploegendiensten. De aanpak is bijvoorbeeld geschikt voor de facilitaire dienstverlening, logistiek, beveiliging vervoer, overslag, horeca of de
zorg. We zorgen daarbij voor een effectieve dialoog tussen medewerkers, leidinggevenden, managers, beleidsmakers en de
medezeggenschap.

Wilt u meer weten over AdMova of over de mogelijkheden en kosten voor een Screenshot
Werkdrukbalans & Kickstart Werkdrukbalans in uw organisatie? Neem dan contact op of kijk op
onze website:
Drs. Erna van der Weerd - registerpsycholoog NIP / Arbeid en Organisatie
E: ernavanderweerd@AdMova.nl - T: 0226-341948 - M: 06-23880245 - www.AdMova.nl
AdMova - Lijster 14 - 1722 DC - Zuid-Scharwoude - KvK 37118217
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