kehng vormde zo eigenlijk al de eerste
fase van implementatie'.

Werkplezier in het
voortgezet onderwijs
Dertig werkvormen die je zó met een team kunt benutten. Werkvormen waarmee teamleden
op een prettige en actieve wijze met elkaar in gesprek raken over werkdruk en werkplezier.
Vanuit een oplossingsgerichte en positieve visie; van klagen naar kracht. Een aanpak die klaar
is voor grootgebruik, in én buiten het onderwijs.
Aukje van den Bent

/ *
\

foortgezet Werkplezier' is oiitwüc/ keld vanuit de wens - van vakV bonden, VO-raad en Voion
(voorheen Arbo-VO) - om i n de arbocatalogus van het voortgezet onderwijs aandacht te besteden aan werkdruk. Tot nu
toe maakt de aanpak (nog) niet officieel
deel uit van de catalogus. Eigenlijk een
vreemd eendje m catalogusland dus. Een
eendje, dat druk bezig is om zich als
zwaan te ontpoppen. Dit artikel toont de
weg i n de aanpak en vertelt over de ervaringen ermee.
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Voortgezet werkplezier
Plat gezegd is voortgezet werlq)lezier een
verzameling werlwormen die je kunt
downloaden en printen. Een website met
zeven tabbladen: twee tabbladen uitleg en
vijf tabbladen vol met werkvormen. De
vijf tabbladen volgen vijf stappen van een
veranderproces; begrip, inzicht, inspiratie, ideeën en uitproberen. Een kleurrijke en overzichtelijke verzameling op
www.voortgezetwerkplezier.nl.

-

De website is echter niet zomaar een
verzameling werkvormen. Het is een
doordachte aanpak om een doel te
bereiken. Een aanpak om werkdruk te
verminderen en werkplezier te vergroten.
Om op aangename en interactieve wijze
een goed gesprek te bevorderen. En de
aanpak biedt nog meer mogelijkheden.
Terwijl mensen met de aanpak werken

ontdeklcen ze steeds meer mogelijkheden.
De één noemt het "spelenderwijs naar
vreugde i n het werk komen", de ander
ziet zelfs kansen om het i n te zetten voor
teamontwikkeling en organisatieverandering', zegt Anita Verzijl, regioconsultant
van Voion.

Begin 2011 staat de aanpak voor het eerst
op de site. Voion zet daarna een tweede
fase van implementatie in. Daarvoor organiseren ze regioconferenties waar geïnteresseerden stukjes van de aanpak Imnnen
ervaren. Ze verzorgen twee 'train-detrainer' bijeenkomsten voor potentiële
procesbegeleiders. Daarnaast bieden ze
scholen goede facihteiten om een professionele procesbegeleider i n te huren om
zo de aanpak op de eigen school goed op
gang te komen.

Maar de 'proof of the pudding' is natuurl i j k of er in de praktijk positieve resultaten
worden geboekt. En dat gebeurt. 'Door
Voortgezet Werkplezier beseffen we hoe
groot de kracht van het positieve kan zijn',
vertelt Roel Eising, directeur van praktijkonderwijs school De Venen nit Drachten,
de eerste school die met Voortgezet
Werkplezier van start ging. 'We hebben
meer oog voor elkaar, en er zijn veel
docenten die een stap verder gekomen
zijn i n de omgang met werkdruk én werkplezier.' Thijssen vult aan: 'Je ziet dat door
de samenwerking mooie dingen gebeuren.
Meten ervan is lastig. Maar mooie verhalen
ontstaan er steeds meen'

Resultaat
Meer dan honderd personen volgen een
regionale bijeenkomst. Een twintigtal
neemt deel aan de train-de-trainer. Tien
scholen zetten inmiddels 'Voortgezet
Werkplezier' i n de praktijk in, de één met
een enlcele werlcvorm, de ander met een
volledig programma.
Omdat de regionale bijeenkomsten informatie én kansen bieden om de aanpak te
ervaren, worden deze zeer positief
gewaardeerd.
'Meerdere
deelnemers
zeggen dat ze i n die korte tijd heel veel
hebben geleerd', aldus Verzijl. 'Ook de
train-de-trainer-bij eenkomsten
worden
als inspirerend, prettig en leerzaam
ervaren'.

Vervolg
De aanpak is op basis van de ervaringen
verder aangevuld en uitgebreid. Eind
2012 komen er naar verwachting nog
meer werlcvormen op de site. 'De aanpak
heeft zich nu voldoende bewezen om op
eigen benen te gaan staan. Scholen
kimnen zelf Idezen wat zij op welk
moment van de aanpak inzetten.
Trouwens, dat hoeven niet alleen
VO-scholen te zijn. We hebben ook van
andere geïnteresseerden bericht', zegt
Thijssen. En inderdaad, de aanpak is
onderwijs specifiek, maar kan zeker ook
in andere branches toegepast worden. Een
mooie aanvulling i n catalogusland. Q

Aulije van den Bent is organisatieadviseur

Uj

Ergo-halans en maakt deel uit van het netwerk
van De Goede Praktijk, dat gespecialiseerd is inde dienstverlening rondom arhocatalogi. www.
degoedepralitijk.nl Aukje ondersteunt Voion tij
de

ontwïlikeling

en

implementatie

van

Voortgezet Werkplezier. Meer weten? Kijlc op
www.voortgezetwerkplezier.nl

of hel met Voion

045 579 6024.

Ontwildceling
Voion faciliteert de ontwikkeling. Met een
groep van docenten, directeuren en
ondersteuners en via een worksliopestafette Icrijgt de aanpak stap voor stap vorm.
De ontwildceling was eigenlijk al een voorbeeld van de aanpak zelf. 'Walk the talk'
in de praictijk dus. Louis Thijssen, projectleider vanuit Voion: 'De ontwikkelgi-oep
groeide i n een jaar vanuit het niets uit tot
een betrokken groep van bijna tachtig
personen. De ontv/ikkehng zelf bleek
werlcplezierig en aanstekehjk! De ontwik-
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De ontwikkelgroep groeide in een jaar vanuit het niets uit tot een betrokken groep
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