Whitepaper Vitaliteit
Met deze drie wetenschappelijke stappen maak je iedere organisatie
duurzaam en vitaal.

Een whitepaper met praktische inzichten uit de wetenschap
die je kan gebruiken om de vitaliteit van jouw bedrijf in drie
stappen te meten en duurzaam te verbeteren.
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Vitaliteit van mijn organisatie
op lange termijn
Hoe?

Stap 0. Waarom inzetten op vitale werknemers?
Vitale werknemers zijn de motor van iedere organisatie. Ze zijn productiever,
gezonder en gelukkiger, waardoor het ziekteverzuim daalt, en de winst
toeneemt [1]. Niet gek dus dat ‘vitaliteit’ een veelgehoord buzzwoord is.
Zo investeert Google al langer flink in de vitaliteit van hun medewerkers. Ze
meten bijvoorbeeld welke beloningen werknemers gelukkig maken en bieden
coaching en training aan werknemers die dat nodig hebben. Dit heeft er mede
toe geleid dat de werknemers bij Google ongeveer twee keer zo veel omzet
genereren als die van Yahoo en Microsoft [2].
En nog los van het feit dat vitaliteit aantrekkelijk is voor organisaties en haar
werknemers, ligt vitaliteit ook nog eens onder het vergrootglas van de overheid.
Volgens de Arbowet [3] zijn alle organisaties namelijk verplicht om geregeld de
vitaliteit te meten van hun werknemers aan de hand van een zogenoemde
psychosociale arbeidsbelasting (PSA)-meting. Onder de PSA vallen alle
onderwerpen die stress kunnen veroorzaken zoals werkdruk, personeelstekort
of pesten.
Het meten van de PSA is de eerste stap naar een vitalere organisatie. Hoe
ontwikkel je nu vitale werknemers? In dit stuk vertellen we hoe wij op een
kostenefficiënte en snelle manier organisaties blijvend vitaal maken met drie
stappen uit de wetenschap voor het bevorderen van vitaliteit: meten,
verbeteren en gewoontevorming.
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Wat is vitaliteit?
Ondanks dat organisaties veel winst kunnen behalen met vitale
werknemers en de overheid organisaties zelfs verplicht stelt om hieraan te
werken, kan het begrip vitaliteit nogal abstract klinken. Volgens de TNO
wordt vitaliteit gekenmerkt door drie onderwerpen[4]:
Energie: Hoe energiek of moe werknemers zich voelen.
Motivatie: In welke mate werknemers doelen stellen en ze moeite doen
om die te behalen.
Veerkracht: De mate waarin werknemers in staat zijn om met
uitdagingen om te gaan.

De feiten op een rijtje
Een lichte toename in vitaliteit kan er al voor zorgen dat de totale kosten
per werknemer afneemt met €1.706,- [1].
Persoonsgerichte vitaliteitsinterventies hebben een Return of
Investment (ROI) variërend van 400 tot 900% [5].
In 2017 had in Nederland 1 op de 6 werkenden last van stress- en burnoutklachten [6].
De verzuimkosten door uitval van deze psychische klachten komen
gemiddeld uit op €45.000,- per werknemer. Dit is nog zonder indirecte
kosten voor vervanging en productieverlies [7].
45% van de werknemers willen aanvullende maatregelen tegen
werkstress [6].
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Stap 1: Meten

Stap 1. Meet de behoefte van de organisatie met
een PSA-inventarisatie
Het is om twee redenen belangrijk om eerst de vitaliteit te meten binnen een
organisatie. Alle bedrijfstaken hebben hun eigen uitdagingen. Zo ervaren ICTwerknemers bijvoorbeeld vaak een hoog werktempo door de vele deadlines
en technische updates, ervaart gezondheidspersoneel weinig autonomie door
de grote hoeveelheid aan administratieve taken en voelen docenten zich vaak
emotioneel betrokken door hun verantwoordelijkheid bij de overvolle klassen
aan leerlingen [8].
Ten tweede heeft iedere werknemer ook individuele eigenschappen die
bepalend kunnen zijn voor hoe goed ze met de uitdagingen in het werk
kunnen omgaan. Zo verschillen werknemers bijvoorbeeld in hoe
stressbestendig ze zijn, de (belemmerende) overtuigingen die ze hebben en
hoe fysiek gezond ze zijn. Vanwege deze verschillen is het direct aanbieden
van een algemene vitaliteitsinterventie ineffectief [9]. Er is geen one-size fits
all als je de vitaliteit van een specifieke organisatie wilt verbeteren. Voordat we
ons kunnen richten op het verbeteren van de vitaliteit moeten we dus eerst
de behoefte van de organisatie en haar werknemers meten door middel van
een PSA-meting.
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De markt bestaat voornamelijk uit commerciële aanbieders die
1. Vaak de juiste deskundigheid en inhoudelijke kennis missen
2. Te weinig kritisch zijn op wat echt nodig en effectief is en
3. Veelal een te beperkte benadering kiezen van het gezondheids- en
inzetbaarheidsprobleem.” -Willems, 2015

❞
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Stap 1: Meten
Efficiënt vitaliteit meten
Je kunt de vitaliteit van je collega’s op verschillende manieren meten, zoals
door het voeren van gesprekken, focusgroepen, het gebruik van apps, het
afnemen van breinspelletjes, gezondheidstests of vragenlijsten. Voor een zo
volledig mogelijk beeld raden we een combinatie aan van deze
methodieken, maar voor een kostenefficiënte wijze volstaat ons online
platform met vragenlijsten. Het platform is eenvoudig, goedkoop, de
vragenlijsten meten consistent hetzelfde (ze zijn wetenschappelijk
betrouwbaar) en ze meten wat het moet meten (ze zijn wetenschappelijk
valide). Bovendien kun je ze herhaaldelijk afnemen om bij te houden of je
collega’s vitaler worden en wat je return of investment (ROI) is.
We hebben veel moeite gestoken in het selecteren van de juiste
vragenlijsten. Wetenschappelijke vragenlijsten zijn doorgaans lastig te
interpreteren en zitten achter een flinke betaalmuur. Met het online
platform kun je vragenlijsten moeiteloos rondsturen naar al je collega’s. Het
platform beschikt over alle onderwerpen die gemeten moeten worden om
aan de PSA-richtlijnen van de Arbowet te voldoen zoals burn-outklachten,
mentale belasting en werkdruk. Voor een overzicht van onderwerpen, zie de
volgende pagina. Het basispakket voldoet aan de Arbowet, maar de meeste
winst valt te behalen met het volledige pakket. Met deze pakketten
achterhaal je eenvoudig waar het al goed gaat en welke onderwerpen de
aandacht verdienen op basis van valide meetinstrumenten. Onderzoek wijst
uit dat je met een kleine tijdsinvestering op de korte termijn langdurig
ziekteverzuim op de lange termijn kunt voorkomen [10]. Voorkomen blijft
nog altijd beter dan genezen.
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Welke onderwerpen zouden we bij jouw organisatie moeten meten?

De samenstelling van deze onderwerpen representeren de
belangrijkste componenten als het gaat om de mentale vitaliteit van
werknemers op basis van de literatuur.
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Wat doen medewerkers als stress toeneemt?
Veel werknemers hebben een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en
negeren de eerste stressklachten. Ze gaan harder werken om aan de
eisen van de situatie te kunnen voldoen. Het negeren van stressklachten
houd je even vol, maar wanneer je dit langdurig doet kan het leiden tot
overspanning. Een ander probleem is dat stressklachten ervoor zorgen
dat werknemers zich meer gaan afsluiten van hun collega’s, terwijl
sociale steun juist cruciaal is om met stress en overspannenheid om te
gaan. Door het stressniveau te meten kun je dit soort problemen voor
zijn. Ook is het veel goedkoper om een werknemer te helpen die aan het
begin van stressproblemen staat, dan iemand van overspanning of een
burn-out af te helpen. Voorkomen is dus nog altijd beter dan genezen, en
bovendien goedkoper!
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Stap 1: Meten
Inzicht in de vitaliteit via visuele rapporten
Na het uitvoeren van de online PSA-meting ontvangen alle werknemers hun
resultaten in een eenvoudig te begrijpen, persoonlijk rapport. Hierin wordt
uitgelegd wat de resultaten betekenen waarbij deze worden vergeleken met
de gemiddeldes van het bedrijf, de branche en Nederlandse
beroepsbevolking. In het rapport wordt het heel helder wat scores
betekenen, op welke onderdelen ze goed scoren en waar mogelijk nog
ruimte is voor verbetering. Zie hieronder een voorbeeldpagina.
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Stap 1: Meten

Daarnaast worden de gemiddelden van de uitkomsten van de PSA-meting
gepresenteerd aan de werkgever via een geanonimiseerd rapport. In dit
managementrapport wordt aangetoond hoe het bedrijf ervoor staat op de
verschillende PSA onderwerpen, inclusief een vergelijking met de specifieke
branche en Nederlandse beroepsbevolking. Hierdoor kunnen werkgevers in
één oogopslag zien waar het bedrijf staat ten opzichte van andere bedrijven.
Met het rapport in handen kun je dus snel zien op welk aspect van vitaliteit
de meeste winst te behalen valt. Zie hieronder een voorbeeldpagina.

Het is essentieel om te achterhalen
waardoor
vitaliteitsproblemen
ontstaan. Alleen wanneer vanuit
verschillende perspectieven naar een
probleem wordt gekeken, kan er:
1. Een kloppend beeld worden
geschetst van de organisatie,
zodat de organisatie weet waar
zij staat.
2. Effectieve interventies worden
ontwikkeld die aansluiten op de
behoeften van de organisatie.
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Stap 2: Verbeteren

STAP 2. Verbeter de vitaliteit kostenefficiënt met
stepped care principe
Na het meten van de vitaliteit, en individuele werknemers weten waar zij
staan en werkgevers weten waar de organisatie staat, kunnen we overgaan
naar het effectief en efficiënt verbeteren van vitaliteit. We kunnen nu hulp
aanbieden aan diegene die het nodig hebben op onderwerpen die we in kaart
hebben gebracht, in plaats van met hagel te schieten zoals vaak bij algemene
workshops en trainingen gebeurt. Hulp bieden we aan via het getrapte hulp
principe, ook wel ‘stepped care’ genoemd. Op basis van hoe werknemers
scoren op de verschillende vitaliteitsonderwerpen wordt geadviseerd om wel
of geen interventies te volgen. Werknemers kunnen in groen (laag), oranje
(gemiddeld), of rood (hoog) scoren voor de onderwerpen in de rapporten.

Voorbeeld scorebalk PSA, voor verzuimrisico groen (laag) oranje (gemiddeld, of rood (hoog)
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Stap 2: Verbeteren

De meeste werknemers scoren laag (groen) op verzuimrisico en hebben geen
tot weinig hulp nodig. Zij krijgen een pdf met vitaliteitstips of kunnen zich
inschrijven voor een goedkope webinar over het onderwerp waar ze het minst
op scoren. Daarboven zit een groep die wat meer risico loopt op verzuim en
mogelijk ook niet optimaal presteert. Deze groep wordt geadviseerd om één
of meerdere workshops te doorlopen gericht op vitaliteit en
gewoontevorming (zie stap 3 in whitepaper). Als laatste heb je een hele kleine,
maar zorgwekkende groep, waar je de meeste aandacht aan besteed. Dit zijn
mogelijk nog goed functionerende werknemers maar zij lopen een hoog
verzuimrisico en brengen potentieel grote kosten met zich mee. Om onnodig
leed te voorkomen en werknemers weer goed te laten presteren zijn enkele 1op-1 coachingsgesprekken nodig met onze gedragspsychologen.
Daarnaast worden de uitkomsten van de PSA-meting gegeven aan de directie
en de HR-afdeling in een geanonimiseerd rapport over de organisatie.
Hierdoor kan de werkgever in één oogopslag zien waar het bedrijf staat ten
opzichte van andere bedrijven. Dit is een belangrijke stap, omdat de
rapportage als fundament dient voor het kiezen van doeltreffende
maatregelen. Daarnaast kun je zien op welk aspect van vitaliteit de meeste
winst te behalen valt.
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Wat levert meer vitaliteit mij op als bedrijf?
Klein rekensommetje:
Stel we nemen het voorbeeld van een ICT bedrijf die serieus werk wil maken van de
duurzame inzetbaarheid van haar werknemers. Dit bedrijf bestaat uit 230
medewerkers, TNO-cijfers laten zien dat 16,4% in deze sector burn-outklachten
ervaart [6]. Binnen dit bedrijf zijn dus ongeveer 38 werknemers (=~16,4%) die op basis
van de PSA-meting hoog risico scoren op verzuim. Als we vervolgens de vitaliteit van
deze 38 werknemers gaan verbeteren met 1-op 1 coaching voor gewoontevorming
kunnen we het volgende verwachten:
Bij grofweg 70% van deze 38 medewerkers de vitaliteit gaat toenemen [11].
Bij minimaal 5% van deze 38 medewerkers zal een burn-out voorkomen worden
[12].
Hierdoor komen we uit op de volgende Return on Vitality (ROV) oftewel ROI:
De investering voor het inschakelen van gedragspsychologen zal inclusief
vooronderzoek, meten, rapportage aan hele organisatie, kennisdocumenten
workshops en coachingsgesprekken neerkomen op ~€59.000 over een periode van
een aantal maanden.
De opbrengst voor het ICT bedrijf door het verhogen van vitaliteit, waardoor
productiviteit en verzuim afnemen komt neer op ~€255.000.
€65.00 winst door toename vitaliteit, productiviteit en afname verzuim
Een lichte toename in vitaliteit kan de totale kosten per docent laten
afnemen met €1706,- [1].
Berekening: (38 medewerkers*0,70%)*€1706 = ~€45.000 winst
€190.000 winst (minimaal) door voorkomen burn-out
Eén burn-out voorkomen levert ~€100.000 winst op [12].
Berekening: (38 medewerkers*0,05%)*€100.000 = €190.000 winst
De winst voor dit project zal neerkomen op €235.000 – €59.000 = €176.000,Dit is een ROI van bijna 400%!
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Stap 3: Gewoontevorming

Stap 3. Focus op gewoontevorming voor een
duurzaam vitale organisatie
Iedere werknemer heeft vast weleens (via hun organisatie) deelgenomen aan
een training waarin ze een waardevolle gezondheidstip kregen te horen. Veel
deelnemers verlaten vervolgens de training met de intentie om deze tip in
hun leven te implementeren. Maar als we een paar weken later vragen of ze
iets hebben gedaan met deze tip dan is het het antwoord waarschijnlijk ‘nee’.
Er zit dus een gat zit tussen onze intenties en ons daadwerkelijke gedrag. Dit
gat staat in de wetenschappelijke literatuur bekend als de intentionbehaviour gap [13]. Het verklaard waarom trainingen onderhoudend of
inspirerend kunnen zijn, maar op de lange termijn niet leiden tot verbetering
van vitaliteit voor de organisatie6. Veel interventies blijken ineffectief (en
duur).
En wel hierom is die laatste stap van gewoontevorming zo cruciaal. Als je de
vitaliteit van organisaties duurzaam wilt verbeteren dan moet je begrijpen
hoe je gezonde gewoonten kunt vormen en ongezonde gewoonten kunt
doorbreken. Gewoontevorming is dé sleutel naar het structureel verbeteren
van de vitaliteit.
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Stap 3: Gewoontevorming
Gewoontes zijn gedragingen die zo vaak zijn uitgevoerd dat ze door je brein
op de automatische piloot worden gegooid. Je hoeft er niet meer over na te
denken. Het merendeel van ons gedrag, zo’n 55% van wat we doen [14],
bestaat uit gewoontes. Dit geldt ook voor het gedrag op het werk. Denk
bijvoorbeeld aan de manier hoe werknemers omgaan met hun mail, reageren
op verzoeken van collega’s en hoe vaak ze de benen gaat strekken tijdens het
werk. Veelal hebben werknemers ongezonde gewoontes ontwikkeld die
ervoor kunnen zorgen dat het risico op verzuim toeneemt. Zo hebben
werknemers vaak de neiging om bij toename van de stress en werkdruk, nog
harder te gaan werken en pauzes over te slaan. Het gevolg is dat ze aan het
einde van de dag meestal geen energie meer over hebben voor ontspanning
zoals sporten of het bezoeken van vrienden of familie. Als ze dit patroon
langer blijven aanhouden, dan neemt hun stress en vermoeidheid geruisloos
toe.
Rustmomenten zijn juist op de drukke dagen dus extra belangrijk. Als
werknemers vervolgens in een enkele workshop wordt verteld dat deze
rustmomenten belangrijk zijn dan zal er weinig mee gebeuren. Wat we
moeten doen is ervoor zorgen dat deelnemers daadwerkelijk aan de slag
gaan met hun gedrag.
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Stap 3: Gewoontevorming
Met die reden heeft Neuro Habits op basis van de wetenschappelijke
literatuur [15] een toegankelijke methode ontwikkeld die mensen helpt om
gewoonten te vormen en te doorbreken: de infographic 7-STAPPEN-methode.
Deze methode combineert onderzochte gedragsveranderingstechnieken en
breininzichten tot één gedragsinterventie om zo de effectiviteit te versterken
De 7 STAPPEN-methode is gericht op een persoonlijke aanpak (aangezien elk
individu andere behoeftes heeft [16]) en kan zowel in meerdere workshops
verweven worden als ook in de 1-op-1 sessies. Het doel is dat bij elke sessie
iedere werknemer een persoonlijk gedragsplan heeft opgesteld waarmee ze
in kleine stapjes aan de slag kunnen met hun vitaliteit. Zo hebben wij al
honderden werknemers van verschillende organisaties (Amsterdam UMC,
WeTransfer, ECHT onderwijs) geholpen om vitaal te worden aan de hand van
dit stappenplan. Download hier de 7 STAPPEN methode.
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Contact
Hopelijk hebben deze stappen duidelijk voor je gemaakt hoe je erachter
kunt komen hoe vitaal je werknemers zijn en hoe je de maatregelen
daartegen effectief kunt laten zijn.
Bij Neuro Habits zorgen wij voor een positieve verandering. Wil jij ervoor
zorgen dat jouw werknemers een stressvrij en gezonder leven krijgen?
Wij denken graag mee, stuur ons gerust een e-mail of plan een gesprek
met één van ons in.
Wil je een voorproefje ontvangen van de PSA-meting? Doe hier onze
quickscan.
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inplannen gesprek
Jay N. Borger, MSc
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06 48 820 872
Linkedin
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