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Reflect Personeelsadvies 
Aandacht voor Ontwikkeling – Burn-out Preventie – Vitaliteit 

 

Werkdruk & Werkgeluk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Ter bevordering van de vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling 
van uw medewerkers” 

 

 

https://reflectpersoneelsadvies.nl/
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Werkdruk & Werkgeluk 
 

Volgens recente gegevens van een grote landelijke arbodienstverlener is het aantal ziekmeldingen in 

april dit jaar bijna gehalveerd ten opzichte van de recordmaand maart. In maart zaten op elke 100 

werkenden 11 mensen ziek thuis. Dat is in april teruggelopen tot zes op de honderd. Daarbij dient te 

worden opgemerkt dat ca. 4% van het totale aantal verzuimdagen wordt bepaald door medewerkers 

die zijn uitgevallen door langdurige COVID. 

Het verzuim is echter nog altijd hoger dan voor de pandemie. Logisch als we bedenken dat de werk-

druk nu vooral verder oploopt door een krappe arbeidsmarkt. Het ziekteverzuim is dus gedaald, maar 

de toenemende werkdruk en de inzetbaarheid van medewerkers baart menige organisatie grote zor-

gen. 

 

Vitaliteit 

Om psychische en fysieke overbelasting te voorkomen, is het dus zaak om juist nù extra aandacht te 

besteden aan het welzijn en de vitaliteit van het personeel.  

Vitaliteit gaat verder dan verzuim proberen te voorkomen. Als werkgever wil je namelijk niets liever 

dan dat medewerkers hun werk met plezier blijven doen. En dat men gedurende langere tijd een ge-

zonde, inspirerende ontwikkeling kan doormaken binnen de organisatie. 

 

 
De kans op langdurig ziekteverzuim of op verloop is echter groter als men gedemotiveerd en uiteinde-

lijk uitgeput raakt. 
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Duurzame inzetbaarheid 

Steeds meer organisaties denken na over het thema duurzame inzetbaarheid. Het wordt immers 

steeds belangrijker om praktische manieren te vinden ter voorkoming van het uitvallen van hun mede-

werkers. Velen geven weliswaar waarschuwingssignalen af over hun welzijn, maar lang niet iedereen 

is even assertief. Daarnaast worden deze signalen niet altijd tijdig opgepikt en juist geïnterpreteerd.  

 

 

Preventief 

Preventie begint wellicht bij het eerder aandacht tonen voor de zaken waar elke medewerker tegen-

aan loopt. Natuurlijk is het fijn om in een klein groepsverband je hart een beetje te kunnen luchten en 

elkaar snel wat goedbedoelde adviezen te geven. Maar mede door de waan van de dag blijkt dit vaak 

niet afdoende. Preventie vraagt namelijk om enig maatwerk. 

Een goede inventarisatie en het tussentijds bespreekbaar maken van de knelpunten kan er voor zor-

gen dat men zich serieus genomen voelt. De vraag is namelijk wat elke medewerker nodig heeft om 

op den duur mentale uitputting en uitval te voorkomen. En hoe men d.m.v. een andere benadering 

stapsgewijs aan persoonlijke effectiviteit èn werkplezier zou kunnen winnen.  

 

Bewustwording 

Ver voordat uitval dreigt is het belangrijk om te investeren in de communicatie met uw medewerkers, 

teneinde scherp zicht te krijgen op de belangrijkste risicofactoren.  

Om te beginnen kan Reflect Personeelsadvies uw organisatie ondersteunen bij het praktisch vormge-

ven van een gezonde en duurzame werkomgeving. Niet in de laatste plaats door uw medewerkers 

bewust(er) te helpen worden van hun persoonlijkheid en valkuilen van ieders stijl van organiseren. 

Wij weten uit ervaring dat dit medewerkers kan helpen om vanuit innerlijke groei weer een vitaal pro-

fessioneel leven te krijgen, zonder ten onder te gaan aan de dagelijkse werkstress. 
 

 
 

Neemt u contact met ons op voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek ! 
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