
Wijs de Weg: 
Promoot Positieve Mentale
Gezondheid op het Werk

Geestelijke gezondheidsproblemen nemen wereldwijd toe.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het aantal
psychische aandoeningen en stoornissen door middelengebruik
de laatste tien jaar met 13% gestegen. Geestelijke
gezondheidsproblemen hebben een aanzienlijk effect op alle
gebieden van het leven, waaronder school- en werkprestaties en
het vermogen om deel te nemen aan de gemeenschap. Uit een
onderzoek van 2021 door Mind Share Partners bleek dat 75% van
de voltijdse Amerikaanse werknemers het afgelopen jaar ten
minste één symptoom van een psychische aandoening had
ervaren - in 2019 was dat 59%. De meest voorkomende
symptomen die werden gemeld waren burn-out, depressie en
angst. 80% van de ondervraagden meldde symptomen die een
maand of langer duurden, en meer dan een derde zei dat hun
symptomen vijf maanden tot een jaar duurden. Ze ontdekten ook
dat geestelijke gezondheidsproblemen niet alleen een probleem
zijn voor werknemers van een lager niveau. In 2019 kwamen
mentale gezondheidssymptomen op alle senioriteitsniveaus even
vaak voor, en in 2021 hadden leidinggevenden en respondenten
op C-niveau meer kans om ten minste één mentaal
gezondheidssymptoom te melden. De gegevens zijn duidelijk: de
wereldwijde pandemie heeft een aanzienlijke invloed gehad op
de geestelijke gezondheid op het werk, waardoor een toch al
ernstig probleem nog complexer is geworden.

Deze geestelijke gezondheidsproblemen brengen voor
organisaties hoge kosten met zich mee. De
Wereldgezondheidsorganisatie schat dat depressies en angsten
de wereldeconomie een geschatte $ 1.000 miljard per jaar.

Uit het onderzoek van 2021 van Mind Share Partners bleek een
toename van 26% van werknemers die een productiviteitsverlies
meldden als gevolg van psychische klachten in 2021 in
vergelijking met 2019. Respondenten meldden het vermijden van
sociale activiteiten, meer moeite met concentreren of redeneren ,
minder ontvankelijk zijn voor e-mail en andere communicatie, en
langer doen over taken.

Er is ook een ernstige toename van het personeelsverloop om
redenen van geestelijke gezondheid. Vooral jongere werknemers
worden hierdoor getroffen: 68% van de Millennials en 81% van de
Gen Zers geven aan dat ze vrijwillig of onvrijwillig hun baan
hebben opgegeven om psychische redenen. Uit een TINYpulse
State of Employee Engagement Q2 2021-enquête onder meer dan
700 leiders en HR-professionals blijkt dat meer dan 80% van de
hybride en externe werknemers aangeeft "enigszins tot zeer vaak"
last te hebben van emotionele uitputting. Geestelijke
gezondheidsproblemen zijn niet langer de uitzondering. Ze zijn de
norm.

De kosten van Geestelijke Gezondheidsproblemen
op het Werk



Organisaties over de hele wereld beginnen prioriteit te geven aan
geestelijke gezondheid en helpen zo het stigma rond geestelijke
gezondheidsproblemen te doorbreken. Onlangs hebben
verschillende grote organisaties, waaronder prominente merken
als Unilever, SalesForce, HSBC en BHP, zich aangesloten bij The
Global Business Collaboration for Better Workplace Mental Health,
een wereldwijd initiatief vanuit het bedrijfsleven om positieve
veranderingen op het gebied van geestelijke gezondheid op de
werkplek te bepleiten en te versnellen. Zij hebben hun krachten
gebundeld om leiders over de hele wereld aan te moedigen zich
ertoe te verbinden een actieplan te ontwikkelen en uit te voeren
om de geestelijke gezondheid in hun organisaties te ondersteunen
en proactief een positieve cultuur te bevorderen die werknemers
in staat stelt en ondersteunt om prioriteit te geven aan geestelijke
gezondheid.

Managers op elk niveau kunnen een rol spelen in het
ondersteunen van de geestelijke gezondheid van werknemers.
Veel van de vaardigheden die een effectieve manager maken,
creëren ook een positieve mentale gezondheidscultuur.

Werknemers die het gevoel hebben dat hun managers niet goed
communiceren, lopen een grotere kans op een verslechtering van
hun geestelijke gezondheid, vooral sinds het uitbreken van de
pandemie. Langdurige perioden van onzekerheid leiden tot veel
meer stress en angst. Managers kunnen die stress helpen
verlichten door vaker en zo transparant mogelijk te
communiceren. Werknemers op de hoogte houden van
organisatorische veranderingen is belangrijker dan ooit.
Onduidelijkheid kan angst veroorzaken, dus vergeet niet dat zelfs
slecht nieuws in sommige situaties beter is dan geen nieuws.
Daarnaast kan het duidelijk stellen van verwachtingen over
werkdruk en deadlines werknemers helpen prioriteiten te stellen
in hun taken

Hoewel het duidelijk is dat het aantal problemen met de
geestelijke gezondheid wereldwijd toeneemt, zijn er enkele
positieve veranderingen opgetreden in de manier waarop
werkgevers dit probleem benaderen. Er zijn aanwijzingen dat
mensen steeds meer openstaan voor het bespreken van hun
geestelijke gezondheid op het werk. 65% van de respondenten
van de Mind Share Partners-enquête gaf aan in het afgelopen jaar
met iemand op het werk over hun geestelijke gezondheid te
hebben gesproken, een stijging van 63% ten opzichte van 2019.
Ook gaven werknemers aan zich meer op hun gemak te voelen
om over hun geestelijke gezondheid te praten met collega's,
managers en HR-afdelingen. Werkgevers investeren ook meer in
hun geestelijke gezondheid door meer vrije tijd, mentale
gezondheidsdagen en mentale gezondheidstrainingen aan te
bieden. Er zijn aanwijzingen dat werknemers vaker gebruik maken
van deze voorzieningen. Uit een nationaal werkgeversonderzoek
van Mckinsey & Company blijkt dat een meerderheid van de
werkgevers (60%) van plan is om de voordelen op het gebied van
gedragsgezondheid uit te breiden, met name met
telegezondheidszorg en digitale hulpmiddelen.

Wat leiders kunnen doen om geestelijke
gezondheid op het werk te stimuleren.

Het Goede Nieuws Over Geestelijke
Gezondheid op het Werk

Communicatie is uiterst belangrijk



Een goed voorbeeld van het bieden van flexibiliteit was toen de
CEO van Basecamp, Jason Fried, begin 2020 aankondigde dat
werknemers met enige zorgtaken hun eigen roosters konden
bepalen, zelfs als dat betekende dat ze minder uren zouden
werken. Belangrijk was dat hij ook benadrukte dat dit niet
betekende dat van werknemers zonder kinderen of
thuiswonende familieleden werd verwacht dat ze langer of
harder zouden werken. Flexibiliteit betekent niet dat de lat lager
moet worden gelegd, maar het vereist wel open communicatie
en de bereidheid om nieuwe manieren uit te proberen om
dingen voor elkaar te krijgen. Het vereist ook dat je realistisch
bent over veranderende omstandigheden. Stacey Sprenkel, een
partner bij Morrison & Foerster, gaf het goede voorbeeld door
proactief te zeggen dat ze vanwege de zorg voor kinderen op
onregelmatige tijden zou gaan werken. Ze vroeg haar team
vervolgens om aan te geven welke aanpassingen ze nodig
zouden hebben om tijdens de pandemie te kunnen werken.

gepast. Dit is vooral belangrijk in het tijdperk van werken op
afstand, waar de grenzen tussen werk en thuis vervagen. Door
prioriteiten en verwachtingen kenbaar te maken, voorkomt u
overwerk en burn-outs als gevolg van misverstanden.

Managers moeten hun werknemers ook regelmatig op de hoogte
houden van hun werklast, zodat ze die indien nodig kunnen
bijsturen. Managers die vaak controleren, merken het eerder als
een werknemer zich overweldigd voelt of kampt met een slechte
geestelijke gezondheid. Het opzettelijk in contact treden met
directe ondergeschikten is van cruciaal belang en moet deel
gaan uitmaken van de organisatiecultuur. Het is belangrijk om
verder te gaan dan een oppervlakkig "hoe gaat het" en specifieke
vragen te stellen en te luisteren naar de antwoorden. Als dit
echter een nieuwe praktijk is in de organisatie, moet u duidelijk
zijn over uw redenen om het aantal check-ins te verhogen om te
voorkomen dat u wordt gezien als een micromanager.

Om de geestelijke gezondheid verder te bevorderen, moeten
managers verwachten dat de behoeften en situaties van hun
team zullen blijven veranderen. Vooral in de steeds veranderende
omstandigheden van de pandemie zullen er onverwachte
uitdagingen zijn in de planning als gevolg van persoonlijke en
familiale gezondheidskwesties, zorgverantwoordelijkheden en
door de overheid opgelegde beperkingen of sluitingen. Maak
geen veronderstellingen over wat werknemers nodig hebben,
maar moedig open communicatie aan over stressfactoren zoals
uitdagingen met kinderopvang, ouderenzorg of
gezondheidsproblemen van een familielid.

Bied Flexibiliteit en Inclusiviteit

Veel van de vaardigheden van effectieve
managers, zorgen ook voor een positieve

mentale gezondheidscultuur. 



Managers kunnen ook gezonde werkpraktijken instellen, zoals
vaste "geen-vergaderdagen" of elke dag een bepaalde tijd
instellen waarop alle medewerkers zich op hun eigen taken
moeten concentreren en niet e-mailen, bellen of om
vergaderingen met hun collega's vragen. Crestcom
materiedeskundige en internationaal bestseller auteur, Paul
Weston verwijst hiernaar als een "Focus Zone". In een recente
aflevering van The Leadership Habit podcast, legt hij uit: "Focus
Zones gaan over het creëren van een heiligdom, en het uitzenden
van een niet storen signaal naar de gemeenschap. Met andere
woorden, vertel anderen dat ze je met rust moeten laten.
Communiceer dat dit is wat je aan het doen bent, waarom je het
aan het doen bent, wat de voordelen zullen zijn. En het grappige is,
als je je team vertelt dat ik ga werken aan iets belangrijks, zoals
het verzamelen van leads voor een nieuwe verkoopincentive die
eraan komt, dan zullen ze zeggen, oké, dat is goed. Dat hebben we
nodig. We gaan je met rust laten om het te doen. Dus er is een
reden waarom je dit heiligdom creëert. Het is het opbouwen van
communicatie, en het instellen van standaard operationele
procedures, zoals het uitschakelen van e-mail, en het gebruik van
uw Out of Office bericht om te zeggen, vandaag zal ik niet
beschikbaar zijn tussen 10 en 11 om e-mails te beantwoorden. "

Een van de krachtigste instrumenten van leiderschap is het
modelleren van gedrag. Een manager die wil dat werknemers
gezonde gewoonten aanleren, moet het goede voorbeeld geven.
Als werknemers zien dat hun manager midden op de dag een
wandeling maakt, grenzen stelt aan de werktijden, of
vakantiedagen of mentale gezondheidsdagen opneemt (zonder
e-mail te checken), zullen ze zich gesterkt voelen om hetzelfde te
doen. Kwetsbaar opstellen in gesprekken over geestelijke
gezondheid is ook nuttig. Als de baas kan toegeven dat hij stress
of bezorgdheid voelt, zal het voor werknemers makkelijker zijn
om dat ook te delen.

Kelly Phillips-Henry, PsyD, MBA, is de CEO van het Aurora Mental
Health Center, een klant van Crestcom International's
management trainingsprogramma. Ze benadrukt de noodzaak
van zelfzorg voor haar personeel, vooral als ze op afstand werken.
Ze legt uit: "Met de pandemie hebben de meeste van onze
medewerkers op afstand vanuit huis gewerkt. Dit creëert nieuwe
uitdagingen voor het evenwicht in de geestelijke gezondheid.
Thuis is niet langer een uitweg uit de stress van de
werkomgeving, dus is het extra belangrijk om aan zelfzorg te
doen. Begin en eindig de werkdag volgens een schema. Neem
een lunchpauze. Ga naar buiten en maak een wandeling. Speel
met de hond. Het is makkelijk om Zoom-moe te worden, dus we
moedigen onze werknemers aan om elk uur 5-10 minuten pauze
te nemen." Ze moedigt haar medewerkers ook aan om alert te zijn
op de indicatoren van stress en trauma, zoals "vermoeidheid,
depressie, kortademigheid, concentratieproblemen - de lijst is
eindeloos. Daarom is het des te belangrijker om tijdens de
werkdag een goede mentale hygiëne in acht te nemen:
regelmatig pauzes nemen, goed gehydrateerd blijven, frisse lucht
en beweging krijgen, of indien mogelijk naar muziek luisteren. Het
beoefenen van deze gezonde gedragingen kan iedereen helpen
die stress ervaart terwijl hij of zij op afstand werkt.

Geef het Voorbeeld van Gezond Gedrag



Een van de beste dingen die een organisatie kan doen om de
geestelijke gezondheid van haar werknemers te ondersteunen, is
investeren in de ontwikkeling van haar leiders. Het verbeteren van
vaardigheden zoals emotionele intelligentie, communicatie,
werknemersmotivatie en teambetrokkenheid geeft leiders de
middelen om een cultuur te creëren die de geestelijke
gezondheid van hun werknemers ondersteunt. De NHS
suggereert dat het leren van nieuwe vaardigheden ook de
geestelijke gezondheid bevordert door het stimuleren van
zelfvertrouwen, het verhogen van het gevoel van eigenwaarde,
het creëren van een gevoel van doelgerichtheid en het koesteren
van banden.

Mark Sanborn zegt: "Iedereen, overal, kan een positief verschil
maken." De leiders van vandaag moeten de uitdaging van de
geestelijke gezondheid aangaan en deze problemen met
openheid en openhartigheid onder ogen zien. De wereldwijde
pandemie heeft de omvang van geestelijke
gezondheidsproblemen aan het licht gebracht, maar kan ook
worden gezien als een kans om betekenisvolle verandering te
creëren. Leiders die van geestelijke gezondheid een prioriteit
maken, verbeteren de prestaties van hun organisaties en de
levenskwaliteit van hun werknemers en de gemeenschap in het
algemeen.

Investeer in Leiderschapstraining en Ontwikkeling

Leiderschap is Nu Nodig
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