
 

FLOW maakt werk van morgen  

Aanpak Agressie & Werkdruk 
bij Woningcorporatie X  
 
 
Algemene informatie  
Bij deze organisatie van 50 medewerkers zijn er klachten bij de medewerkers over 
werkdruk; ook de OR heeft hierover al meerdere malen signalen afgegeven. De 
manager Klantencontacten, die de frontoffice aanstuurt, herkent de signalen niet. 
Anderhalf jaar geleden heeft een onderzoek plaatsgevonden op basis van een 
vragenlijst van P&O, waaruit geen werkdrukprobleem naar voren kwam. De 
resultaten van dit onderzoek zijn in een la beland. De corporatie heeft een externe 
adviseur van Zo werkt het gewoon gevraagd om te helpen bij de aanpak van dit 
probleem en de projectgroep bij dit proces te begeleiden. 
  
Eerste projectgroepbijeenkomst  
Als start van het project is een projectgroep geformeerd; op aanraden van de 
adviseur bestaat deze uit de manager Klantencontacten, de P&O'er en een 
afgevaardigde van de OR, zodat de medewerkers ook vertegenwoordigd zijn. 
Tijdens de eerste projectgroepbijeenkomst legt de adviseur de fases van het project 
uit: willen – weten – wegen – werken – waken. Besloten wordt de resultaten van 
het vragenlijstonderzoek te splitsen naar frontoffice en backoffice. De adviseur 
maakt een actie- & besluitenlijst waarin alle afspraken ‘SMART’ zijn opgesomd.  
 
Vragenlijst  
Voorafgaand aan het uitzetten van een vragenlijst wordt eerst het MT en vervolgens 
het voltallige personeel geïnformeerd over het project. Daarbij wordt benadrukt dat 
deelname een kans is op inspraak. De adviseur heeft een tekst aangeleverd die de 
P&O'er kan gebruiken als basis voor deze presentaties. Iedereen ontvangt per mail 
een inlogcode om de vragenlijst via Internet te kunnen invullen. Na een week is de 
respons 52%; de projectgroep is lichtelijk teleurgesteld. De adviseur levert een 
herinneringsmail waarin nogmaals de kans op inspraak en het belang van 
betrouwbare resultaten wordt benadrukt; de leidinggevenden wordt gevraagd bij 
hun medewerkers het invullen van de vragenlijst te stimuleren. Een week later is de 
definitieve respons 71%.  
 
Resultaten  
De resultaten van het vragenlijstonderzoek bestaan uit een overzicht van de 
vitaliteit van de organisatie (4 gevolgen) en een 22-tal bronnen van werkdruk & 
agressie. Alle zijn afgezet tegen een referentiegroep ‘woningverhuur’; significante 
verschillen geven aan dat de gemeten aspecten bij vergelijkbare organisaties beter 
of slechter scoren. Er zijn resultaten beschikbaar voor Woningcorporatie X als 
geheel en voor de Frontoffice en Backoffice apart. De resultaten van beide 
onderdelen blijken dermate te verschillen dat besloten wordt voor beide onderdelen 
een apart traject in te gaan. 
 
Frontoffice kampt met negatief afwijkende vitaliteitsscores op ‘afstand nemen’. Het 
werkplezier scoort hier gunstig. Twee bronnen wijken negatief af van de 
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referentiegroep: samenwerking met andere afdelingen + agressie. 64% van de 
medewerkers blijkt het afgelopen jaar in aanraking te zijn geweest met agressie of 
serieuze bedreiging. 
 
Backoffice heeft negatief afwijkende vitaliteitsscores op ‘herstelbehoefte’. Een hoge 
herstelbehoefte staat bekend als voorspeller van ziekteverzuim; met een 
voortschrijdend gemiddelde van 5,7% is het ziekteverzuim bij de backoffice 
inderdaad aan de hoge kant, met name veroorzaakt door kort frequent verzuim. Bij 
de oorzaken wijken vier bronnen negatief af van de referentiegroep: complexiteit 
van het werk + verandering in de taak + relatie met directe leiding + inspraak.  
 
Speerpunten  
In de volgende projectgroepbijeenkomst licht de adviseur de resultaten toe. 
Hoofddoel van deze bijeenkomst is het kiezen van speerpunten: welke bronnen 
worden aangepakt? 
Voor de Frontoffice is het duidelijk: de aanpak zal zich richten op samenwerking 
met andere afdelingen en op agressie. Bij de Backoffice zal een keuze gemaakt 
moeten worden; vier bronnen zijn te veel om in de komende periode aan te pakken. 
Bij de resultaten is ook een zogenaamde ‘prioriteitenmatrix’: hierin wordt 
aangegeven welke bronnen de grootste impact hebben op de vitaliteitsscores. 
Verandering in de taak en relatie met directe leiding blijken de grootste impact te 
hebben en worden gekozen als speerpunten voor de Backoffice. Tevens wordt 
besloten de manager Backoffice voortaan uit te nodigen om deel te nemen aan de 
projectgroep.  
 
Op verzoek van de manager Klantencontacten bespreekt de adviseur de resultaten 
met de OR van Woningcorporatie X. De OR toont zich verrast dat ‘werktempo & - 
hoeveelheid’ niet als bron uit de resultaten blijkt, maar de adviseur legt uit dat 
mensen vaak een druk ervaren die zij niet goed kunnen benoemen en daardoor 
algemeen als werkdruk betitelen, zonder dat stapels werk hier bijvoorbeeld aan ten 
grondslag liggen. Ter bevestiging van de gekozen speerpunten geeft de OR aan dat 
binnen de organisatie sprake is van een zeker wantrouwen bij de medewerkers; 
men is terughoudend in uitspraken, vreest wellicht repercussies. Dit speelt met 
name bij de Backoffice. Dit is belangrijke informatie voor de adviseur en zal 
bepalend zijn voor de vervolgaanpak. 
 
Maatregelen & draagvlak  
De adviseur heeft een overzicht met mogelijke maatregelen bij de vier speerpunten 
voorgelegd aan de projectgroep. Dit overzicht is een groeidocument, ontstaan 
vanuit ervaringen bij eerdere projecten en aangevuld met maatregelen vanuit de 
andere bedrijven. Maatregelen die niet gewenst of niet haalbaar zijn worden 
geschrapt door de projectgroep. In samenspraak worden er nog enkele ideeën voor 
mogelijke maatregelen aan de lijst toegevoegd. Zo ontstaat een lijst met mogelijke 
maatregelen die voorgelegd kan worden aan de medewerkers. 
 
Besloten wordt dat de P&O'er de resultaten met de medewerkers van de Frontoffice 
gaat bespreken en hen laat kiezen uit de lijst met maatregelen. De adviseur levert 
hiervoor een draaiboek met sheets, dat vooraf wordt besproken met de P&O'er. De 
aanpak luistert nauw; het is belangrijk dat de medewerkers zich gehoord voelen en 
de bijeenkomst ervaren als een moment van inspraak. Dit zal het draagvlak voor de 
aanpak bevorderen. Onderdeel van de aanpak is het inventariseren van 
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maatregelen op plakbriefjes en de medewerkers anoniem laten stemmen met 
behulp van stikkers. Zo wordt bewerkstelligd dat ook de deelnemers die zich niet 
graag in een groep laten horen hun zegje kunnen doen.  
 
Als maatregelen wordt uiteindelijk gekozen voor:  
• Formeren van een projectgroepje Agressie, begeleid door een deskundige op dit 

gebied  
• De ingevulde Checklist Agressie geldt als basis: deze checklist inventariseert alle 

aspecten van een agressie-aanpak, zodat vastgesteld kan worden wat nog niet 
goed geregeld is  

• In elk geval verbetering van de registratie van agressie-incidenten, aangezien 
bij Woningcorporatie X geen volledig beeld bestond  

• Een bijeenkomst met de afdeling Vastgoed waarin verwachtingen onderling 
worden uitgewisseld. 

  
Gezien de speerpunten en de signalen van de OR, wordt bij de Backoffice gekozen 
voor een bijeenkomst met de medewerkers onder leiding van de adviseur. De direct 
leidinggevenden zullen hier niet bij aanwezig zijn, om tweezijdige open 
communicatie en de hiervoor benodigde veilige sfeer te bevorderen. De manager 
Klantencontacten heeft dit – in zijn rol als projectleider – met hen en met de 
manager Backoffice besproken.  
 
De medewerkers van de Backoffice kiezen als maatregelen:  
• Herbezinning op lopende projecten: smart doelstellingen formuleren + 

prioriteiten stellen  
• Met behulp van actie- & besluitenlijsten de voortgang van projecten en 

invoering van nieuw beleid bewaken  
• Verzoek aan het management: veranderingen afronden, effect vaststellen en dit 

communiceren naar medewerkers  
• Planning en doorgang van functioneringsgesprekken  
• Functioneringsgesprekken laten uitvoeren door de coördinatoren (i.v.m. meer 

zicht op dagelijkse werkzaamheden en span of control)  
• Verbetering van de kwaliteit van het werkoverleg, in de vorm van begeleiding 

door een adviseur (voorbespreking met voorzitter / invoering actie- & 
besluitenlijst / werkvormen die deelname en tweezijdige communicatie 
bevorderen / observatie werkoverleg / nabespreking met voorzitter).  

 
Tijdens de bijeenkomst wordt een concreet plan van aanpak gemaakt, waarin is 
vastgelegd welke acties nodig zijn, wie die gaat uitvoeren en wanneer gestreefd 
wordt naar afronding.  
 
Voortgang  
Tijdens de volgende projectgroepbijeenkomst worden beide plannen van aanpak 
doorgenomen. Het pva van de Frontoffice is door de P&O'er en de adviseur verder 
aangescherpt om aan de SMART-criteria te voldoen. 
Voor de uitgebreide rol van de coördinatoren bij de Backoffice is het nodig hun 
functieomschrijving aan te passen; dit neemt de P&O'er op zich.  
Eén van de direct leidinggevenden van de Backoffice is al enige tijd ziek. Besloten 
wordt dat deze bij terugkeer begeleid wordt door de manager Backoffice, waarbij 
tevens aandacht geschonken wordt aan de stijl van leidinggeven (verschuiving van 
beleidsmatig naar people-management). De adviseur heeft als input een 
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omschrijving aangeleverd van de gewenste stijl van leidinggeven. Bovendien heeft 
een gesprek plaatsgevonden tussen de manager Backoffice en de adviseur over de 
huidige en gewenste cultuur binnen de Backoffice.  
Deze actiepunten worden tevens vastgelegd in een plan van aanpak.  
 
De komende maanden staan in het teken van de fase ‘werken’: uitvoering van de 
plannen van aanpak. De projectgroep zal een aantal keer bijeen komen om de 
voortgang te bespreken aan de hand van de plannen van aanpak. Het is van belang 
te bewaken dat de uitvoering niet stagneert en eventuele stagnaties te verhelpen. 
Ook in de werkoverleggen zal de voortgang van het eigen plan van aanpak 
structureel besproken worden.  
 
Effectevaluatie  
Eind 2011 wordt de vragenlijst opnieuw uitgezet. Uit de resultaten zal blijken in 
hoeverre verbetering heeft plaatsgevonden. Zo nodig zal de adviseur aanvullend 
advies aandragen. In elk geval wordt gezorgd voor terugkoppeling van het effect 
van dit project aan te totale organisatie.  
 
Procesevaluatie  
De medewerkers van beide organisatieonderdelen gaven aan zich gehoord te voelen 
en blij te zijn met de gekozen aanpak. De medewerkers van de Backoffice hadden 
echter matig vertrouwen in de voortgang van de gekozen maatregelen, gezien 
eerdere ervaringen. 
De deelnemers van de projectgroep zijn tot nu toe tevreden over de aanpak, met 
name over de ingebouwde betrokkenheid van de medewerkers in het project en 
over de ‘voortgangsstimulerende’ insteek van de adviseur, waardoor de kans op 
stranden van dit project geminimaliseerd is (tussen de regels door was er soms ook 
wel wat weerstand tegen de strikte voortgangsbewaking, met name als bij het 
nalopen van de actie- & besluitenlijst bleek dat een deel van de acties nog 
uitgevoerd diende te worden).  
 


