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Bovenaan de zakel�ke agenda komen, welz�n als een topprioriteit;
Welz�n vanuit meerdere invalshoeken benaderen: fysiek, emotioneel, spiritueel, financieel,
sociaal en beroepsmatig;
Meer focus op preventie, organisaties werken proactief aan het verbeteren van de fysieke
en mentale gezondheid van hun personeel;
Taboes omtrent mentaal welz�n doorbreken;
Werkgevers zien steeds vaker dat mensen bereid z�n extra moeite te doen als ze weten dat
hun werkgever om hun welz�n geeft. 

Vandaag de dag worden organisaties in toenemende mate beoordeeld op maatschappel�k
verantwoord ondernemen. Om een duurzaam, snelgroeiend bedr�f op te kunnen bouwen is een
gezond personeelsbestand onmisbaar. Het is hierb� essentieel om te investeren in de mentale
en fysieke gezondheid van medewerkers. Dit z�n de belangr�kste trends die we zien met
betrekking tot het welz�n van werknemers in 2022:

De gezondheid van werknemers is een belangr�k thema geworden voor organisaties over de
hele wereld. Veel bedr�ven hebben echter moeite om de gewenste resultaten te bereiken.
Ons advies: neem contact op met Panthion voor een kosteloos en vr�bl�vend gesprek. W�
bieden integrale maatwerk programma's aan voor iedere organisatie. Hiermee kunnen we ca 
€ 250,- per medewerker per dag besparen. 



WIJ ZIJN JOUW PARTNER VOOR HR-, WELZIJN- EN
LOOPBAAN VRAAGSTUKKEN



Waar gaan we in investeren? De grootste uitdaging voor organisaties is om te bepalen
waar het verbeteren van welz�n impact kan hebben op de betrokkenheid, prestaties en de
gezondheid van personeel.
Hoe kr�gen we inzicht in de resultaten? Wanneer je in het welz�n van je team investeert, wil
je de waarde van je investering kunnen volgen. 
We willen de vitaliteitsprogramma's aantrekkel�k maken voor degenen die het nodig
hebben! Wist je dat een minderheid van de werknemers (ongeveer 20%), de meeste zorg
gerelateerde kosten in een bedr�f veroorzaken? Je wilt je vitaliteitsprogramma aantrekkel�k
maken voor deze groep. 
We willen een gedragsverandering van werknemers op de lange term�n Het komt steeds
vaker voor dat organisaties eenmalige initiatieven ondernemen, zoals een ‘welz�nsweek’.
De gezondheid van werknemers kan echter alleen structureel worden verbeterd als dit
onderdeel is van een meerjarenplan.  Er moet dus een gedegen plan -met draagvlak!- op
papier gezet worden.  Er z�n geen ‘quick fixes’
Een kortstondige hype of echt een "welz�nscultuur" creëren? Stressfactoren als falend
prestatiemanagement of lange werkt�den z�n barrières voor een goede gezondheid. Als
welz�n geen onderdeel uitmaak van de bedr�fscultuur, zullen welz�nsinitiatieven door de
organisatie niet als authentiek worden ervaren en daardoor niet tot de gewenste resultaten
leiden. 
Onze wens is een vernieuwende aanpak voor mentaal welz�n! Zo lang er een taboe heerst
op mentale gezondheid, zal dit de toename van werknemers met stress en burn-out
klachten alleen in de kaart spelen. Ieder vitaliteitsprogramma in 2022 zou zich moeten
richten op fysieke én mentale gezondheidsaspecten en het bespreekbaar maken van dit
thema. Een werkgroep rond dit thema oprichten is een mooie start. 

Iedere organisatie zit in een leerproces als het gaat om het welz�n van werknemers. Dit z�n de
voornaamste thema's / vraagstellingen die in gesprekken met onze opdrachtgevers benoemd
worden:

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN
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HOE KUN JE INVESTEREN IN
WELZIJN?
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Mentale en fysieke gezondheidsverbeteringen: Uit een recent verslag van McKinsey bl�kt
dat b�na de helft van de werknemers in Europa een matige tot hoge mate van burn-out
voelt in hun huidige functie. Een vergel�kbaar deel zou graag zien dat hun organisatie meer
aandacht besteedt aan mentaal welz�n. Deze bevindingen benadrukken de relevantie om te
investeren in de gezondheid van mensen, zowel mentaal als fysiek. Door dit te doen, is je
organisatie tevens beter in staat om de kosten van slechte productiviteit, ziekteverzuim,
stress en burn-out aan te pakken. En j� plukt de vruchten van meer betrokken, goed
presterende medewerkers. 
Bedr�fscultuur: Het welz�n van werknemers is een belangr�k element om een bedr�fscultuur
te creëren waarin mensen op hun best kunnen presteren. Om een bedr�fscultuur te creëren
waarin gezondheid en welz�n centraal staan, kun je vergel�kbare change management
methoden gebruiken die ook toepasbaar z�n in andere veranderingsprocessen. Begin het
veranderproces met betrokkenheid en commitment van het management, en de toew�zing
van ondersteunende middelen. Ga vervolgens door de verandercurve en creëer
betrokkenheid onder medewerkers door heldere communicatie. Zorg vervolgens dat alle
toezeggingen worden nagekomen, zodat fysieke en mentale gezondheid van mensen een
onmisbaar ingrediënt wordt in de cultuur van jouw organisatie.
Gedrag en gewoonten: De nieuwste generatie vitaliteitsprogramma’s erkennen dat jaarl�kse
controles slechts één kant van de medaille z�n. Werknemers moeten ook gemotiveerd
worden om actie te ondernemen op de resultaten. Hierb� horen o.a. gedragsverandering en
preventieve aanpassingen, zoals een gezonder dieet, meer beweging, een gezondere
dagel�kse routine, en de mogel�kheid om de vroege waarschuwingssignalen van stress en
burn-out te kunnen herkennen. Een goed vitaliteitsprogramma stelt medewerkers in staat
om de verantwoordel�kheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Dit begint met het in
kaart brengen van de huidige mentale en fysieke gezondheid door de belangr�kste
datapunten te meten, en daarna de medewerker de juiste hulpmiddelen te geven om z�n of
haar gezondheid te verbeteren met (online) coaching en gepersonaliseerde begeleiding. 

Voor echte impact moet je welz�nsprogramma een ‘360 graden’ aanpak hebben. Dit betekent
aandacht voor fysiek en mentaal welz�n, het aanpakken van cultuurbarrières en het stimuleren
van werknemers om hun gedrag en mentaliteit te veranderen.
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EEN BETERE GEZONDHEID OP DE
LANGE TERMIJN

Focus op gezondheidsbevorderende factoren zoals voeding, fitness en stressmanagement.
Zet eventuele extra middelen in op de gebieden waar ze de grootste impact hebben;
Behandel mentaal welz�n niet als een taboeonderwerp: train managers om gesprekken
over mentaal welz�n binnen hun teams te leiden en bied toegang tot lezingen of webinars
van deskundigen;
Let op signalen van gezondheidsproblemen b� werknemers om proactief stress en burn-out
aan te kunnen pakken, b�voorbeeld door advies, coaching en persoonl�ke ondersteuning
aan te bieden; 
Bied lessen aan voor mindfullness, yoga, ademhaling, meditatie, etc;
Pak blokkades voor cultuurverandering aan, zoals slecht managementgedrag of lange
werkuren, om een omgeving te scheppen waarin werknemers hun gezondheid kunnen
verbeteren;
Introduceer een menukaart met diverse welz�nsactiviteiten die z�n afgestemd op de
functies en locaties van medewerkers;
Zorg dat er ten minste één persoon is die zich toelegt op het coördineren van het
vitaliteitsbeleid op globaal niveau;
Zorg ervoor dat het management de waarde van welz�n begr�pt en een voorbeeldfunctie
neemt om verandering te stimuleren;
Zorg voor consistente en frequente interne communicatie over het welz�nsaanbod en maak
het niet eenmalig;
Train managers om teamgesprekken te leiden zodat veranderingen ook lokaal plaatsvinden.

Aanbevolen acties voor jouw organisatie
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