SAMENWERKEN AAN WERKDRUK
Schrijf u nu in en verminder werkdruk met een bewezen effectieve aanpak
Wilt u de werkdruk op uw school aanpakken? Neem dan
deel aan het project Samenwerken aan werkdruk van het
Arbeidsmarktplatform PO. Hierbij gaat u binnen het team
samen aan de slag met een bewezen effectieve methode
om de werkdruk op uw school te verminderen. Deelname
is gratis.

Wat levert deelname uw school op?

•	U maakt werkdruk binnen uw school bespreekbaar.
Dit draagt bij aan een open sfeer.
•	U krijgt inzicht in de factoren die werkdruk
veroorzaken.
•	Het team bedenkt zelf oplossingen voor de
knelpunten waardoor werkdruk ontstaat. Hierdoor
is er draagvlak voor de te nemen maatregelen én
sluiten deze aan op de dagelijkse praktijk.
•	Leerkrachten ervaren meer sociale steun van de
leidinggevende. Dit is een belangrijke factor in het
voorkomen van werkdruk.

PROJECTMATIGE AANPAK

In het project Samenwerken aan werkdruk staan samenwerking
en de dialoog in het team centraal. In een eerder traject van het
Arbeidsmarktplatform PO bleek dat deze projectmatige aanpak bij
alle deelnemende scholen tot positieve resultaten leidt.

STAPPENPLAN

Wanneer u besluit mee te doen, doorloopt u met het team de
volgende fases:

OORZAAK
WERKDRUK
PLAN
UITVOEREN EN
MONITOREN

PLAN
OPSTELLEN

UW INVESTERING

•	U stelt een projectteam samen dat met het onderwerp aan
de slag gaat.
•	Minimaal één persoon uit het team neemt deel aan drie
regionale bijeenkomsten die door het Arbeidsmarktplatform PO
georganiseerd worden.
•	U deelt uw kennis en ervaringen met andere scholen tijdens en na
afronding van het project.

WAARIN ONDERSTEUNT
HET ARBEIDSMARKTPLATFORM PO?

•	In een telefonische intake bespreken we uw verwachtingen
en uitgangspunten.
•	In drie groepsbijeenkomsten van een dagdeel wordt u
begeleid in de projectmatige aanpak en worden relevante
kennis en instrumenten gedeeld.
•	U krijgt een vast aanspreekpunt met wie u tussentijds
kunt mailen of bellen.
•	U kunt beschikken over een blijvend netwerk met de
andere deelnemende scholen uit de regio.

DOELEN EN
OPLOSSINGEN

AANMELDEN

Stuur een e-mail naar info@arbeidsmarktplatformpo.nl en vermeld
in uw mail duidelijk dat u zich aanmeldt voor dit project. Geef de
volgende contactgegevens door:
• naam school
• naam contactpersoon
• telefoonnummer contactpersoon

CONTACT

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met
het Arbeidsmarktplatform PO:
E: info@arbeidsmarktplatformpo.nl T: (070) 376 57 70

ARBEIDSMARKTPLATFORM
PO. Van en voor
werkgevers en werknemers

