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0I N S P I R A T I E  W E B I N A R
Van werkdruk naar werkplezier in het onderwijs!

Werkdruk in het onderwijs
Leerkrachten hebben vaak te maken met een hoge werkdruk. Dat
uit zich met name in ziekteverzuim en kostbare burn-outs. De
oorzaak ligt bijvoorbeeld in pieken van werkstress tussen
vakanties in. Vele taken naast les geven, weinig autonomie, weinig
samen gevoel of weinig steun van leidinggevenden. Nu heeft de
overheid budget beschikbaar gesteld om dit aan te pakken. Maar
waar begin je? 

Hoe verhoog je werkplezier?
Werkplezier (of werkgeluk) is een persoonlijk gevoel van energie
en plezier dat je op het werk ervaart. In het algemeen is het zo
dat mensen die plezier hebben in wat ze doen, een kleiner risico
lopen op stress en burn-out klachten. Een stapje verder nog is
bevlogenheid, dat zijn mensen die naast plezier ook een grote
voldoening uit hun werk halen. Ze bruisen van de energie en
zitten enorm goed in hun vel. Uit onderzoek is gebleken dat
bevlogen medewerkers beter met een hoge werkdruk kunnen
omgaan en daardoor minder stress ervaren. Je creëert tevens
een groter herstel vermogen. Zeker in het onderwijs zouden
teams meer kunnen focussen op werkplezier. Een hoge werkdruk
is daar immers de norm voor mensen die vanuit passie hun werk
doen. Starten met werkgeluk kan door bewust te zijn van waar je
staat in relatie tot werkplezier. Echt te verbinden met collega’s en
een positieve mindset als start. 

http://www.vitaliteitsgroep.nl/


W A T  G A A N  W E  D O E N

Op een inspirerende en interactieve
manier ontdekken waar je staat als
het gaat om werkdruk en
werkplezier. Je weet hoe je echt kunt
verbinden, zodat je met je collega’s
de zaken aan kan pakken. Je weet
hoe je door een positieve mindset je
passie levend houdt.

W A T  L E V E R T  H E T  O P

van bewustwording naar actie om
je werkplezier te vergroten
ontdekken wat je zelf kunt doen en
wat je samen kunt doen
echt verbinden om nog beter
samen te werken
de invloed van een positieve
mindset inzetten

H E T  W E B I N A R

leerkrachten
management
onderwijsondersteunend
personeel
directie en besturen

Voor wie:

Door wie:
Gefaciliteerd door specialisten uit
het onderwijs en stress en
vitaliteit.
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Bezoekadres
Kloosterlaan 172
4811 EE  Breda

Postadres
VitaliteitsGroep L0-002
Nassausingel 26
4811 DG Breda

I N F O R M A T I E

Wanneer:
Datum 13 januari 2021
Tijdstip 16.00 tot 17.00 uur

Investering:
In tijd voor je zelf!

Aanmelden:
info@vitaliteitsgroep.nl 
onderwerp: webinar onderwijs

http://www.vitaliteitsgroep.nl/

