Geestelijke gezondheidsbevordering op het werk
De uitdagingen / De kost

ONDERNEMING
• Fusies en reorganisaties
• Veranderingen in businessmodellen
en werkmethoden
• Vergrijzing van de werknemerspopulatie
• War on talent

• Kort ziekteverzuim op 5 jaar tijd met 14,4 % gestegen (Acerta, 2019)
• Het langdurig ziekteverzuim ligt hoger dan het kortdurend
ziekteverzuim (SD Worx, 2018)
• Het ziekteverzuim kostte de Belgische ondernemingen gemiddeld
1.010 euro per voltijdse werknemer (SD Worx, 2018)
• De groei van onze arbeidsproductiviteit kalft sterk af, opvallend sterker
dan in andere landen (OESO, 2019)

De oplossing
TEAM
• Hoge werkdruk
• Omgaan met nieuwe vormen van
(tijds- en plaats onafhankelijk) werken
• Toenemende flexibiliteit en diversiteit
• Wegvallen van collega’s
• Stijgende werkdruk en motivatieverlies
• Verminderde teamcohesie

INDIVIDU
• Hoge eisen productiviteit en
psychische competenties
• Toegenomen assertiviteit en
agressiviteit van klanten
• Continue stroom van informatie
via smartphones en andere
IT-devices zowel in bedrijfscontext
als privésfeer
• Beperkte regel- en
groeimogelijkheden
• Mobiliteitsproblemen
• Langer werken
• 36,8% heeft werkstress, bij 13,6
procent is er sprake van acuut
problematische stress (Bron:
Vlaamse Werkbaarheidsmonitor, 2019)
• 21,1% heeft motivatieproblemen
(Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor, 2019)
• 1 op de 6 werkende Vlamingen kampt met
burn-out klachten of
loopt er risico op (KU Leuven, 2019)

ORGANISATIE VISIE & BELEID
ONDERSTEUNENDE
BEDRIJFSCULTUUR
• Sociale steun
VEERKRACHT &
• Feedback en waardering
MENTAAL
• Ontwikkelen en benutten van WELBEVINDEN
persoonlijke vaardigheden
• Coping en zelfzorg
• Betrokkenheid
• Openheid, vertrouwen, eerlijkheid
• Gezondheidsbevordering

Positieve geestelijke
gezondheid.
Buffer tegen stress
en psychische
stoornissen.

VERBETERDE WERKORGANISATIE

De voordelen
• Hogere productiviteit
• Meer betrokkenheid
• Minder absenteïsme/
minder presenteïsme
• Minder verloop /
vroegtijdig ontslag
• Beter imago
• Potentiële ROI

• Beter functionerende
teams
• Betere werksituatie
• Minder conflicten

• Betere gezondheid
• Jobtevredenheid
• Minder geestelijke
gezondheidsproblemen
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