DE WEG NAAR EEN
STERK EMPLOYER BRAND
ÉN WERKGELUK

HOE STAAT HET MET HET
WELZIJN VAN JOUW MEDEWERKERS?
Wist je dat maar liefst 87% van de medewerkers niet
echt geëngageerd is? Gallup doet hier elk jaar
onderzoek naar. Dit cijfer betekent dat mensen wel
tevreden kunnen zijn met de inhoud van hun werk en
de samenwerking met hun directe collega’s, maar dat
zij vooral vrijwel geen verbinding voelen met de
organisatie zelf.
Wat hebben medewerkers nodig om wel de verbinding
te voelen en een zinvolle invulling van hun werk te
ervaren*?
1. Een duidelijke missie van de organisatie, zodat
medewerkers voelen dat ze hieraan bijdragen.
2. Een optimale werkomgeving, met voldoende vrijheid
om te doen waar ze goed in zijn en om zich te
blijven ontwikkelen.
3. Goede en inspirerende leiders, die ze inspireert,
vertrouwen geeft en duidelijk communiceert.
* Onderzoek Inge van Belle, expert in employee engagement
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WAT ALS JE DE BETROKKENHEID
VAN JE MEDEWERKERS VERGROOT?
Dan levert je dat als organisatie mooie voordelen op:
1. Gelukkige en betrokken medewerkers zorgen ook voor
tevreden klanten, dus je organisatie doet het goed bij
degenen die de producten of diensten afnemen.
2. Gelukkig medewerkers vertellen trots over hun werk en
werkgever, wat zorgt voor een sterker werkgeversmerk in de
arbeidsmarkt. Daardoor trek je als organisatie makkelijker
nieuw talent aan.
3. Gelukkige en betrokken medewerkers zitten beter in hun vel,
zijn daardoor veerkrachtiger en zorgen dus voor minder
verzuim en burn-outs.
4. Betrokken medewerkers voelen meer drive om open en
duidelijk te communiceren met collega’s, wat zorgt voor
effectieve samenwerkingen.
5. Gelukkige en betrokken medewerkers denken graag actief
mee over verbeteringen en ontdekken graag nieuwe dingen,
ook buiten hun comfortzone. Dat zorgt voor ondernemerschap
en innovatie binnen de organisatie.
6. Gelukkige en betrokken medewerkers halen het beste uit hun
werk en zijn daardoor minder geneigd snel te vertrekken,
waardoor het verloop daalt.

En deze lijst zouden we nog kunnen uitbreiden met zaken
als minder stress, minder gevoel van werkdruk, meer
intrinsieke motivatie, betere teamspirit, meer vitaliteit,
enz.
Als je dan bedenkt dat in de gezondheidszorg en welzijn
het ziekteverzuim in 2021 7,5% was, wat een stijging was
ten opzichte van de 6,9% in 2020. Ook bij het openbaar
bestuur en overheidsdiensten was er een verzuim van
5,7% (cijfers CBS). In het onderwijs steeg het aantal
ziekmeldingen zelfs met 77%.
Natuurlijk is hierbij veel sprake van griep en Covid, maar
ook burn-outs en depressies zijn de oorzaak van deze
cijfers. In het onderwijs en de zorg is het welzijn van
medewerkers afgenomen, wat in veel gevallen tot een
burn-out leidt.
Volgens het jaarlijkse rapport van TNO over werkstress in
2021 gaf 34% van de medewerkers werkdruk of werkstress
aan als reden voor het verzuim. Inmiddels hebben zo’n
1,2 miljoen medewerkers in Nederland last van burnoutklachten. Dat is zo’n 18% van de werkenden in ons
land.
TNO zegt dat 37% van alle werknemers vindt dat er
maatregelen nodig zijn tegen werkstress.
In 2019 waren de verzuimkosten per werknemer wegens
werkstress € 9.300. Dat zorgt voor € 3,2 miljard aan
verzuimkosten voor werkgevers in ons land. En dat neemt
dus nog toe op dit moment.

Missie Werkgeluk

DE OPLOSSING

En nu? Accepteer je als organisatie
dat een belangrijk deel van je
medewerkers gewoon regelmatig
verzuimt, waardoor een ander deel
van je collega’s extra werk te doen
heeft? Of is het tijd voor actie?
Onze Missie Werkgeluk kan een
belangrijk actiepunt zijn om de
betrokkenheid, het werkgeluk en
welzijn van je medewerkers te
verbeteren. Hoe doen we dat?

Meer
informatie:

DE OPLOSSING
We organiseren een teambuildingsessie van
zo’n 3,5 uur, waarbij we de connectie van
medewerkers met zichzelf, met elkaar en met
hun leidinggevende en de organisatie
vergroten.
Dat doen we door in te zoomen op wat echt
belangrijk is voor elke individuele
medewerker, qua (kern)waarden en missie in
het leven.
Zo leren zij zichzelf en hun collega’s ineens
veel beter kennen. We bespreken de missie
van de organisatie en het team. En ontdekken
samen hoe we ieders persoonlijke waarden
en missie daarop laten aansluiten.
We nemen de leidinggevende hierin mee als
echt onderdeel van het team.

Meer
informatie:

DE OPLOSSING
We gaan in op bestaande manieren van
samenwerken en hoe we deze op basis van
alle ontdekkingen van dit dagdeel kunnen
optimaliseren.
Tijdens de hele sessie is er bijzonder veel
aandacht voor positiviteit en mindset. Het
gaat namelijk ook om bewustwording. Je kunt
als medewerker continu blijven klagen, je kan
Meer
er ook iets aan doen.

informatie:

En door elkaar beter te snappen, ben je ook in
staat elkaar beter te helpen en sneller
signalen op te pakken. Zo bescherm je elkaar
als collega’s tegen te veel werkdruk en zorg je
beter voor elkaar.
Deze onderlinge betrokkenheid vergroot
vervolgens weer de productiviteit van het
team als geheel.

LOCATIE VOL INSPIRATIE
De Missie Werkgeluk vindt idealiter plaats
op onze inspiratievolle trainingslocatie in
Hilversum.
We bieden organisaties ook de kans om dit
meer in de regio te laten plaatsvinden. In
dat geval regelen wij een mooie en
inspiratievolle locatie in de buurt.
We plannen vooraf een kennismaking met
de leidinggevende, om alvast de doelen te
kunnen bepalen voor de Missie Werkgeluk.
Zodat het team ook echt met concrete
winst de sessie na afloop verlaat.

Meer
informatie:

MEER WERKGELUK LEIDT TOT MEER
BETROKKENHEID EN AMBASSADEURSSCHAP.
DAT VERSTERKT JE EMPLOYER BRAND EN
TREKT NIEUW TALENT AAN.

GA JE OOK VOOR EEN STERKER TEAM?
ONTVANG EEN OFFERTE OP MAAT.
MAIL NAAR
CHANTAL@EMPLOYERBRANDER.NL

