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Help, ik sta altijd aan!  
Tips voor werkgevers om medewerkers mentaal te versterken en uitputting te voorkomen.

Meer info?  
Bel 0418 683 440 of mail goedengezondwerken@sn.nl
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DENKT IN VRIJE TIJD 
NOG AAN WERK

KOMT NIET MENTAAL 
LOS VAN WERKEISEN

VOELT ZICH LEEG NA 
EEN WERKDAG

VOELT ZICH VAAK 
MENTAAL UITGEPUT

VOELT ZICH GEREGELD 
OPGEBRAND

De werk-privé balans bewaken. Een hoge werkdruk voelen. Veel projecten tegelijkertijd coördi-
neren. Complexe taken uitvoeren. Allemaal zaken in het werk, die invloed hebben op de mentale 
belasting die mensen ervaren - en op de manier waarop ze daarvan kunnen herstellen.  

In dit 3e deel van onze serie whitepapers over vitaliteit op het werk, kijken we naar mentaal loskomen 
van het werk. Mentaal los kunnen komen van het werk heeft invloed op o.a.:
• De vitaliteit van medewerkers. 
• De hoeveelheid energie die medewerkers hebben aan het begin van een dag. 
• Hoe uitgeput mensen zijn aan het einde van de (werk)dag. 

Loskomen draagt bij aan het herstel van het brein en helpt daarmee mentale uitputting te voor-
komen. Structureel niet kunnen loskomen van het werk kan leiden tot uitputting, stress en zelfs 
gezondheidsproblemen. 

Loskomen van het werk.
Hoe zit het met het loskomen van werkend Nederland? Is er een verschil waarneembaar tussen metingen 
voor- en tijdens COVID-19? En hoe kun jij als leidinggevende je medewerkers hierin ondersteunen? 

          Voor COVID-19                     Tijdens COVID-19

‘Werkstress aanpakken? Kijk niet alleen naar de behoeftes van individuele medewerkers,   
maar pak ook stressvolle gewoonten en sociale normen op de werkvloer aan.’    

 - Marijke Simons, Directeur vitality@work -  



Leidinggevenden vs mdewerkers.
Hoewel personen met een leidinggevende functie meer moeite hebben met loskomen van het werk dan personen 
met een niet-leidinggevende functie, heeft dit geen invloed op de mate van uitputting. Die is onder werknemers 
en leidinggevenden ongeveer gelijk. Vermoedelijk komt dit voort uit de hoeveelheid autonomie en regelmogelijkheden 
die leidinggevenden meer dan niet-leidinggevenden ervaren in hun functie.

Tips voor werkgevers om medewerkers mentaal te versterken:

  # 1. Aan de slag met werkdruk  
  Kijk met je medewerkers naar de wijze waarop zij hun taken aanpakken. Stellen zij de juiste prioriteiten
  en doelen? Werken zij gefocust en met overzicht of laten zij zich leiden door de waan van de dag? 
  Door zo nu en dan enige afstand te nemen van het werk en te kijken naar hoe wordt omgegaan   
  met tijds- en werkdruk, zorg je samen voor minder werkstress en meer effectiviteit. 

  # 2. Bewaak de werk-privébalans 
  Ga na hoe je medewerkers de grens tussen werk en privé ervaren. Dit verschilt per persoon en van
  generatie tot generatie. Door verschillen te accepteren en (waar mogelijk en wenselijk) te faciliteren, 
  stimuleer je een goede werk-privébalans.  

  # 3. Stimuleer een gezonde leefstijl 
  De een komt los van het werk door mindfulness te beoefenen, de ander sport liever. In beide gevallen
  komen mensen uit hun hoofd. Dit geeft een boost aan mentaal herstel. Een fitte geest huist in een 
  gezond lichaam, stimuleer daarom een gezonde leefstijl. 

  # 4. Uitdaging of disbalans?
  Let er bij het verdelen van werk en taken op dat medewerkers verschillende behoeften hebben wat 
  betreft hoeveelheid en soort werk. Maak het onderwerp van uitdaging en werkdruk een onderdeel van
  periodieke een-op-een overleggen. Zorg voor voldoende vangnet bij emotioneel belastend werk.   

  # 5. Herstelmomenten
  Zorg voor voldoende herstelmogelijkheden tijdens de werkdag: reflecteer daarbij ook op je eigen 
  gedrag. Hoe vol plan jij jouw dag? Wat verwacht jij daarin van medewerkers en collega’s?  

  # 6. Betrek en waardeer medewerkers
  Betrek medewerkers bij besluitvorming waar mogelijk, geef hen ruimte voor eigen besluitvorming
  en geef hen vertrouwen (bijvoorbeeld door niet te micro-managen). Erken en waardeer de inzet
  en resultaten van medewerkers, niet alleen op formele overlegmomenten (bila, jaargesprek) maar 
  ook tussendoor.   

Meer weten over vitaliteit in de organisatie?
Schouten & Nelissen vitality@work brengt maandelijks een kort whitepaper uit, waarin we theorie, praktijk en onder-
zoeksresultaten met elkaar verbinden. Ook geven we praktische tips die u direct kunt toepassen in de eigen organisatie.

Als eerste deze whitepapers ontvangen? Volg ons op LinkedIn. 

Bronnen:
Vitality@Work Check (www.werkentijdenscorona.nl) van Schouten & Nelissen (2020). 1000 deelnemers. 
Kom jij los van je werk? Scan van Schouten & Nelissen (2019). 1057 deelnemers. . 

Meer info?  
Bel 0418 683 440 of mail goedengezondwerken@sn.nl

‘Zet in op amplitie en preventie. Medewerkers die in staat zijn hun eigen 
energiebronnen en veerkracht te vergroten zijn vitaler, productiever en gelukkiger.‘ 

 - Marijke Simons, Directeur vitality@work -  

https://www.linkedin.com/company/sn-vitalityatwork/

