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Van Werkdruk naar Werkplezier
Uitnodiging voor kennisoverdracht

De wereld waarin we werken
verandert. Reorganisaties, nieuwe
werkvormen en individualisering
zorgen voor meer werkdruk en
stress. Een deel van deze mensen
valt langdurig uit. TNO draagt bij
aan het verminderen van
werkstress en het vergroten van
werkplezier om zo de duurzame
inzetbaarheid van werknemers in
Nederland te verhogen. Dit doen
we door de inzichten uit onderzoek
te vertalen naar praktische tips,
modellen en instrumenten.

Werkdruk Wegwijzer
In oktober 2014 heeft TNO de Werkdruk Wegwijzer gelanceerd (zie: ww.tno.nl/werkdrukwegwijzer). Dit is een instrument waarmee bedrijven in 5 stappen werkdruk in hun bedrijf aan
kunnen pakken. De Werkdruk Wegwijzer richt zich op de HR-manager of leidinggevende in
het MKB. Maar ook u kunt het instrument inzetten bij organisaties die u begeleid. Met het
instrument kun u samen met uw klant de stappen van de Werkdruk Wegwijzer volgen om zo
tot een passende aanpak van werkdruk te komen.

Technologiecluster
Om de Werkdruk Wegwijzer verder te laten landen in de praktijk, nodigen we u graag uit om
deel te nemen aan een Technologie Cluster (TC) Werkdruk: een serie bijeenkomsten met
MKB bedrijven en zelfstandigen die advies of training geven aan organisaties in Nederland.
Het TC maakt onderdeel uit van het kennisoverdrachtprogramma van TNO, waardoor we u
onder gunstige voorwaarden kennis kunnen laten maken met de laatste stand der techniek
en kennis van TNO.
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Andere TNO Technologieën
die in het TC aan bod
kunnen komen zijn:

Praktisch:
Voor wie?

Voor zelfstandigen en MKB bedrijven die advies of training
geven aan organisaties in Nederland.

Wat?	In dit TC volgt u, samen met minimaal 4 collega-bedrijven,
3 kennissessies en 2 individuele sessies over de aanpak van
werkdruk. De Werkdruk Wegwijzer vormt hierin de rode draad.
De inhoud van de sessies wordt in gezamenlijkheid met de
deelnemers bepaald.
Wanneer?

Werkdruk Model
Werkdruk Kompas
-	Engagement Game
-	Job Crafting

Bij 5 deelnemers kunnen we starten. Dit zal naar verwachting
in het voorjaar van 2015 zijn.

Wat levert het op?	Kennis en instrumenten voor de aanpak van werkdruk in
bedrijven. Tevens biedt het TC de mogelijkheid tot onderlinge
kennisuitwisseling en maatwerkadvies van TNO.
Wat kost het?	In totaal kunnen 5 bedrijven (2-3 personen per bedrijf)
deelnemen aan dit Technologiecluster. We vragen een kleine
eigen bijdrage van € 2000 euro per bedrijf.

Interesse?
Heeft u belangstelling en overweegt u deel te nemen? Bij voldoende animo organiseren we
op donderdag 18 december van 14.00 tot 15.00 uur een bijeenkomst om verder met
elkaar van gedachten te wisselen over de opzet en de opbrengst van het TC. Graag horen
we vóór 12 december of u interesse heeft om deel te nemen aan het TC en/of de
informatiebijeenkomst. We nemen graag telefonisch contact met u op om verder te praten.
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