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INLEIDING
De werkdruk in de Nederlandse gevangenissen is al jaren ongezond hoog. Al in 2008 stelde de arbeidsinspectie vast
dat inrichtingen te weinig maatregelen nemen om de werkdruk terug te dringen.

“63 procent van de geïnspecteerde inrichtingen neemt nog onvoldoende maatregelen om
psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te verminderen. De inrichtingen zullen het
beleid moeten intensiveren en maatregelen moeten nemen om de stress als gevolg van
onderlinge contacten en werkdruk tegen te gaan. Ook de managementcultuur zal waar nodig
op korte termijn moeten worden aangepakt. Het schort nogal eens aan een goede
communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers.” 1
Minister Donner beloofde beterschap en liet begin 2009 in een algemeen overleg weten dat hij voor eind 2010 de
werkdruk wilde terugdringen:

“Voor medewerkers die regelmatig of structureel met stress worden geconfronteerd
is het streefdoel om de werkdruk met zo’n 30 procent te laten dalen.”
Het is de vraag of dit streven ooit behaald is. Bijna tien jaar later, lijken we weer terug bij af. Bij de FNV komen weer
veel signalen binnen van werknemers die lijden onder hoge werkdruk. Begin 2017 luidden de vakbonden en de
Centrale Ondernemingsraad (COR) dan ook opnieuw de noodklok. Dagelijks zijn er ruim 380 overtredingen van de
Arbeidstijdenwet. Werknemers komen uitgeput thuis na een dienst en beginnen vermoeid aan de volgende werkdag.
Als er niets verandert, raken zij opgebrand. En dat niet alleen. Door de hoge werkdruk komt de veiligheid van
werknemers en gedetineerden steeds meer onder druk te staan. Staatssecretaris Dijkhoff stelde medio april 2017 in
een debat over de veiligheid van gevangenispersoneel dat heel veel werknemers van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
op ‘het randje zitten’. Deze mensen werken nog wel, maar worden volgens hem onevenredig zwaar belast, zowel fysiek
als geestelijk.2
De FNV heeft 1050 werknemers3 van DJI ondervraagd over werkdruk en veiligheid. De vragen gaan onder andere over
de hoogte van de werkdruk, de oorzaken en de relatie tussen werkdruk en veiligheid.
De resultaten zijn verontrustend. De werkdruk binnen DJI is ruim vier keer zo hoog dan in de rest van Nederland. Slechts
3 procent van de respondenten geeft aan dat er altijd voldoende collega’s zijn om het werk naar behoren te kunnen
uitvoeren. Bijna 90 procent van de respondenten vindt dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. Ruim 60
procent van de respondenten is vaak tot altijd aan het einde van een werkdag echt op. Verder vindt 93 procent van de
respondenten dat er onveilige situaties ontstaan door de hoge werkdruk.
De FNV wil dat de werkdruk snel en adequaat wordt aangepakt. Zij heeft aan werknemers zelf gevraagd hoe de
werkdruk verminderd kan worden. Vrijwel alle respondenten geven aan dat er meer collega’s bij moeten komen. De
(nu veelal fictieve) norm van twee personeelsleden op vierentwintig gedetineerden moet verhoogd worden naar vier
personeelsleden op vierentwintig gedetineerden. En als gevolg hiervan moet ook de formatie van de ondersteunende
diensten binnen DJI hiermee in balans worden gebracht. Op deze wijze komt er personele ruimte voor de broodnodige
teamvorming, training en vakmanschap, tegengaan en opvangen van ziekteverzuim, het opstellen van fatsoenlijke
roosters, het opnemen van verlof en het tegengaan van geweld en contrabande. Van groot belang hierbij is dat deze
maatregelen ook ten goede zullen komen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van het personeel.
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Inspectierapport werken met gedetineerden, Arbeidsinspectie (juni 2008)
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https://www.dji.nl/binaries/Verslag%20debat%20Veiligheid%20gevangenispersoneel_tcm41-256808.pdf
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Zie verantwoording voor achtergrondgegevens van de respondenten.
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WERKDRUK
De werkdruk is onderzocht met de FNV Sneltest Werkdruk4 . Deze sneltest is een betrouwbare thermometer van
werkdruk, ontwikkeld in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau SKB. De resultaten op deze test worden
ingedeeld in een score groen, oranje of rood, hetgeen refereert naar de hoogte van de werkdruk.5
Maar liefst 60 procent van de respondenten die de volledige sneltest hebben ingevuld scoort rood. Landelijk scoort
14 procent van de werknemers rood. In vergelijking met de algemene beroepsbevolking 6 is de werkdruk binnen DJI
ruim vier keer zo hoog.

WERKDRUK DJI

WERKDRUK NEDERLAND
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Het is nodig om maatregelen te nemen,
om te voorkomen dat de werknemer in
de categorie rood belandt.
De werknemer heeft een ongezond
hoge werkdruk heeft. Werknemers
met de score rood zullen uiteindelijk
gezondheidsklachten ontwikkelen of
hebben al gezondheidsklachten.

De hoge werkdruk zorgt ervoor dat driekwart van de respondenten altijd tot vaak veel werk te doen heeft en dat
bijna twee derde zich altijd tot vaak moet haasten. Slechts 10 procent van de respondenten geeft aan nooit
problemen te hebben met de werkdruk. Wanneer teveel werknemers binnen een afdeling of organisatie ‘in het rood
zitten’, dus een hoge werkdruk hebben en onvoldoende herstellen na het werk, zal dit ten koste gaan van het werk
en de werknemers. Ook is de kans groot dat er gemeenschappelijke werkdrukveroorzakers zijn in het werk. Een
gemeenschappelijke aanpak is dan gewenst.

“Er is vaak weinig tijd om inhoudelijk goed je werk te kunnen doen.
Vaak loop je, door achterstallig werk, achter de feiten aan.”
De hoge werkdruk veroorzaakt een grote herstelbehoefte thuis. Ruim 60 procent van de respondenten is vaak tot
altijd aan het einde van een werkdag echt op. En de helft van de respondenten wil vaak tot altijd met rust gelaten
worden als hij thuiskomt na een werkdag. Opvallend is dat meerdere werknemers aangeven dat veel collega’s
oververmoeid zijn en daardoor prikkelbaar of minder alert reageren.

4
5

https://www.skb.nl/nl/sneltest-werkdruk.html
Scoort een respondent groen, dan heeft de werknemer geen bovenmatig hoge werkdruk. Scoort een respondent oranje, dan is het nodig om
maatregelen te nemen, om te voorkomen dat hij in de categorie rood belandt. Als een respondent rood scoort, dan betekent dat de werknemer
een ongezond hoge werkdruk heeft. Werknemers met de score rood zullen uiteindelijk gezondheidsklachten ontwikkelen of hebben al
gezondheidsklachten.
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De uitkomsten van de FNV Sneltest Werkdruk binnen een specifieke afdeling of organisatie kunnen ook vergeleken worden met de actuele
benchmarks van SKB. Van de ruim 100.000 medewerkers uit de algemene beroepsbevolking in de periode 2010 t/m 2015, scoort 14,5 procent
van de medewerkers ‘rood’, 29,9 procent ‘oranje’ en 55,6 procent van de medewerkers ‘groen’.
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Volgens de Inspectie SZW zijn er de afgelopen jaren maatregelen genomen om de werkdruk terug te dringen.
Werknemers geven echter aan dat de werkdruk alleen maar toeneemt. Slechts 6 procent van de respondenten geeft
aan dat de werkdruk niet is toegenomen. Bijna 90 procent vindt dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen.

IS DE WERKDRUK VOLGENS JOU HET AFGELOPEN JAAR TOEGENOMEN?
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OORZAKEN WERKDRUK
Een van de belangrijkste oorzaken van de ongezond hoge werkdruk bij DJI is te weinig collega’s. Driekwart van de
respondenten geeft aan dat er nooit tot soms voldoende collega’s zijn om het werk naar behoren te kunnen
uitvoeren. Slechts 3 procent van de respondenten geeft aan dat er altijd voldoende collega’s beschikbaar zijn tijdens
een dienst om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.

ZIJN ER VOLDOENDE COLLEGA’S BESCHIKBAAR TIJDENS JE DIENST
OM JE WERKZAAMHEDEN NAAR BEHOREN UIT TE VOEREN?
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Aan werknemers is verder gevraagd maximaal drie oorzaken te benoemen van werkdruk. 909 respondenten gaven
een of meer oorzaken aan. Te weinig personeel wordt veruit het vaakst als de belangrijkste oorzaak van de hoge
werkdruk genoemd. Andere oorzaken die veel genoemd werden zijn:
• Teveel taken in te weinig tijd verrichten (te hoge caseload);
• Gebrekkige planning en roosters;
• Steeds ernstigere problematiek van gedetineerden;
• Hoog ziekteverzuim;
• Grote administratieve last;
• Geen verlof op kunnen nemen;
• Gebrek aan vakmanschap, ongekwalificeerd personeel;
• Slechte communicatie vanuit het management, grote afstand tussen het middenmanagement en de werkvloer;
• Weinig waardering vanuit het management en directie.
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WERKDRUK EN VEILIGHEID
Meer dan de helft van de werknemers (56 procent) vindt dat er vaak tot altijd onveilige situaties ontstaan door de
werkdruk. Slechts 7 procent vindt dat er door de werkdruk nooit onveilige situaties ontstaan.

ONSTAAN ER DOOR DE WERKDRUK ONVEILIGE SITUATIES?
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Aan werknemers is gevraagd voorbeelden te geven van onveilige situaties die ontstaan door de werkdruk. 422
werknemers noemden een of meerdere voorbeelden. Veel respondenten schetsten eenzelfde situatie. Er is te weinig
personeel om alle taken te verrichten. Werknemers brengen veel tijd achter de computer door (hoge administratieve
last) en kunnen hierdoor minder toezicht houden. Hierdoor komt het contact met gedetineerden onder druk te staan.
Dit leidt tot spanningen en onveilige situaties.

“We draaien meestal onderbezet. De groepen moeten koste wat het
kost open. Dus draaien er vaak mensen die nog worden ingewerkt
of stagiaires of mensen die eigenlijk nog ziek zijn.”
Door de werkdruk ontstaan er niet alleen onveilige situaties voor werknemers, ook voor gedetineerden wordt het
onveiliger.

“Geen tijd voor grondige screening gedetineerden.
Geen of weinig tijd voor celinspecties op de afdeling.”
Meerdere werknemers geven aan dat zij door de hoge werkdruk minder scherp en alert kunnen reageren. Enerzijds
omdat ze ‘in hun eentje het werk voor twee doen’, anderzijds omdat er geen moment van rust is.

“Je moet je collega vaak even alleen laten.
Mensen die te lang doorwerken en moe zijn.”

KOMEN ER TIJDENS JOUW DIENST ONVEILIGE SITUATIES VOOR?
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Ruim een derde van de respondenten vindt dat er vaak tot altijd onveilige situaties voorkomen tijdens een dienst.
Aan werknemers is gevraagd voorbeelden te geven van onveilige situaties. 388 werknemers gaven een of meerdere
voorbeelden. Opvallend is dat ook hier het tekort aan personeel als grootste risicofactor wordt aangewezen.
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“Door te weinig personeel geen overzicht meer, geen tijd meer voor
individuele bejegening, je weet niet meer wat er speelt.”
Aan werknemers is ook gevraagd waardoor zij zich onveilig voelen. 731 werknemers gaven een of meerdere
voorbeelden. Veel werknemers voelen zich onveilig omdat zij samenwerken met niet of slecht ingewerkt, slecht
opgeleid personeel of oververmoeide en overspannen collega’s. Een andere belangrijke factor is dat veel
werknemers steun missen van het management en de directie. Verder zorgt de onderbezetting ervoor dat
werknemers zich onveilig voelen. Ook geven respondenten aan dat zij zich onveilig voelen door drugsgebruik
onder gedetineerden, contrabande en de zwaardere psychische problematiek van gedetineerden.

“Het niet meer toekomen aan de veiligheidscontroles
waardoor er teveel contrabanden binnenkomen.”
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Ruim 60 procent van de respondenten heeft zo’n hoge werkdruk dat de kans groot is dat zij gezondheidsklachten
zullen ontwikkelen en uit zullen vallen. De hoge werkdruk zorgt ervoor dat driekwart van de respondenten altijd
tot vaak veel werk te doen heeft en dat bijna twee derde zich altijd tot vaak moet haasten. Dit leidt tot veel
vermoeidheidsklachten. Ruim twee op de drie respondenten is na een dienst vaak tot altijd echt op.
Ook heeft de hoge werkdruk een negatieve invloed op de veiligheid van werknemers en gedetineerden. Maar liefst
93 procent van de respondenten geeft aan dat de hoge werkdruk tot onveilige situaties leidt.
Dit is een zeer zorgelijke uitkomst en vereist snel en adequaat ingrijpen. De FNV heeft aan werknemers zelf
gevraagd hoe zij denken dat werkdruk het best aangepakt kan worden. De volgende oplossingen en ideeën geven
duidelijk weer hoe de werkdruk verlaagd kan worden.
• MEER COLLEGA’S
Neem meer personeel aan in vaste dienst. En stem de personele bezetting af op de taakstelling. Dit zorgt er direct
voor dat de werkdruk afneemt. Ook zal de veiligheid toenemen. Enerzijds omdat er meer tijd besteed kan worden
aan gedetineerden, anderzijds omdat werknemers dan niet meer hun collega alleen hoeven te laten.
• VAKMANSCHAP
Werknemers van DJI zijn trots op hun vak. Geef werknemers de ruimte en tijd om hun vak goed uit te kunnen
oefenen. Door de steeds zwaardere problematiek van gedetineerden is er een grote behoefte aan scholing.
Zorg voor voldoende scholing en leidt nieuw personeel goed op. Hierdoor zal de veiligheid verbeteren.
• MEER VERLOFMOGELIJKHEDEN
Zorg ervoor dat werknemers voldoende verlof op kunnen nemen en dat er voldoende tijd zit tussen twee diensten.
Als werknemers voldoende tijd krijgen om te herstellen van hun werk wordt de kans dat zij uitvallen met
gezondheidsklachten kleiner.
• BETERE EN GEZONDERE ROOSTERS/ PLANNING
Meer ruimte in roosters zodat verlofaanvragen beter en meer kunnen worden gehonoreerd en als er iemand
wegvalt (b.v. door ziekte), dit ook makkelijker door de collega’s kan worden opgevangen.
• MINDER ADMINISTRATIEVE TAKEN
Verminder de administratieve last zodat er meer tijd besteed kan worden aan gedetineerden. Dit vermindert de
werkdruk en verhoogt de veiligheid.
• BETERE COMMUNICATIE VANUIT HET MANAGEMENT
De communicatie vanuit het management kan verbeterd worden. Meer duidelijkheid over taken en
verantwoordelijkheden zorgt ervoor dat werknemers weten wat zij moeten doen. Dit kan zowel de werkdruk als
werkstress verminderen.
• MEER WAARDERING
Werknemers van DJI geven veel. Het werk dat zij doen is fysiek en psychisch zwaar. Erkenning en waardering voor
hun werk vanuit de directie en het management vermindert niet direct de werkdruk, maar kan wel een goede
buffer zijn tegen werkstress en daarmee het risico op gezondheidsklachten verminderen.
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VERANTWOORDING
FNV SNELTEST WERKDRUK
De werkdruk en de vermoeidheid zijn gemeten met de FNV Sneltest Werkdruk. Deze test hanteert twee invalshoeken,
op basis waarvan een eerste inschatting gemaakt wordt van de werkdruk van de medewerker en een groep
medewerkers.

WERKTEMPO EN WERKHOEVEELHEID
Is de medewerker in staat om het werk te
doen wat van hem of haar gevraagd wordt
in de beschikbare tijd?

HERSTEL NA HET WERK (HERSTELBEHOEFTE)
Hoe moe is de medewerker na het werk? Kan
de medewerker zich voldoende herstellen na
het werk?

Deze twee aspecten worden betrouwbaar gemeten met de VBBA 2.0 7. Over beide aspecten wordt een set van 6
samenhangende vragen gesteld met 4 antwoordcategorieën (altijd-vaak-soms-nooit). Het meest gunstige antwoord
levert 0 punten op en het meest ongunstige antwoord 3 punten. Het maximale aantal punten voor een thema wordt
behaald, als alle 6 vragen met ‘altijd’ zijn beantwoord (18 punten). Het laagste aantal punten voor 1 thema is 0 punten,
in het geval alle 6 vragen met ‘’nooit’ zijn beantwoord.
Voor ‘Herstel na het werk’ worden 2 grenswaarden gehanteerd. Medewerkers met 7 t/m 18 punten hebben een
verhoogde kans om met psychische klachten uit te vallen. Dit afkappunt is analoog aan het afkappunt voor de ‘oude’
schaal Herstelbehoefte, die gebruikt werd in de Monitor Arboconvenanten. Destijds werd het afkappunt bepaald op
basis van een onderzoek bij medewerkers met psychische gezondheidsklachten, die door een bedrijfsarts werden
doorverwezen naar een A&O-psycholoog. Medewerkers met 6 punten hebben meer punten dan gemiddeld maar het
risico op uitval is (nog) niet groot. Zij worden uit preventief oogpunt gesignaleerd.
Voor ‘Werktempo en werkhoeveelheid’ wordt 1 grenswaarde gehanteerd: Het werktempo en/of de werkhoeveelheid
van de medewerkers met 9 t/m 18 punten is dusdanig hoog, dat aangenomen kan worden dat deze substantieel
bijdraagt aan het ontstaan van ernstige psychische vermoeidheid. Dit afkappunt is eveneens analoog het afkappunt
voor de ‘oude’ schaal ‘Werktempo en/of de werkhoeveelheid’, die gebruikt werd in de Monitor Arboconvenanten.
Het nieuwe afkappunt is geverifieerd door de werkdrukbeleving van de groep werknemers met een zeer hoge
herstelbehoefte (10 punten of meer) te vergelijken met de rest van de beroepsbevolking. Bij het afkappunt van
9 punten op de schaal werktempo en/of de werkhoeveelheid is zowel de sensitiviteit als de specificiteit zo hoog
mogelijk, nl. 64 procent en 76 procent.
Door de grenswaarden voor ‘Herstel na het werk’ en ‘Werktempo en werkhoeveelheid’ te combineren is het mogelijk
gericht advies aan de individuele medewerker te geven over zijn werkdruk.
In de FNV Sneltest Werkdruk worden de antwoorden ingedeeld in drie kleuren: groen, oranje en rood. Wanneer teveel
medewerkers binnen een afdeling of organisatie ‘in het rood zitten’, dus hoge werkdruk hebben en onvoldoende
herstellen na het werk zal dit op termijn ten koste gaan van de kwaliteit van het werk en de gezondheid van
medewerkers. Ook is de kans groot dat er gemeenschappelijke oorzaken zijn in het werk. Een gemeenschappelijke
aanpak is dan gewenst.
De uitkomsten van de FNV Sneltest Werkdruk binnen een specifieke afdeling of organisatie kunnen ook vergeleken
worden met de actuele benchmarks van SKB. Van de ruim 100.000 medewerkers uit de algemene beroepsbevolking
in de periode 2010 t/m 2015, scoort 14,5 procent van de medewerkers ‘rood’, 29,9 procent ‘oranje’ en 55,6 procent
van de medewerkers ‘groen’.
7

https://www.skb.nl/nl/vbba.html
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ACHTERGRONDGEGEVENS RESPONDENTEN
De enquête werkdruk is in de periode van 19 juni tot 31 juli landelijk verspreid onder FNV-leden en niet-leden. 98
procent van de respondenten heeft een vast dienst verband. 607 respondenten werken in een executieve functie,
196 respondenten werken in een niet-executieve functie en 247 respondenten hebben niet aangegeven wat voor
een functie zij hebben.
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