Zorg voor
een goede balans
Zo blijven medewerkers in de zorg
duurzaam inzetbaar

Waarom je deze whitepaper moet lezen
Onlangs maakte het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) verontrustende cijfers bekend.
Wat bleek? Het ziekteverzuim onder medewerkers in zorg en welzijn kwam in het vierde
kwartaal van 2020 uit op 6,9 procent. Dat is het
hoogste verzuimcijfer in het laatste kwartaal
sinds 2002. In de branche verpleging, verzorging
en thuiszorg was het verzuim met 8,5 procent
het hoogst. Behalve in de jeugdzorg was het verzuimpercentage in alle branches van de sector
zorg en welzijn hoger dan in hetzelfde kwartaal
een jaar eerder.
Het CBS heeft niet onderzocht in hoeverre de
coronapandemie het ziekteverzuim heeft beïnvloed. Signalen uit onze eigen praktijk en verhalen in de media geven wel een heldere indicatie
dat er een sterk verband is.
Een factor die aan het verzuim bijdraagt, is het
type mens dat we in de zorg tegenkomen. Het
gaat vaak om mensgerichte personen. Ze zijn
altijd met anderen bezig, terwijl ze zichzelf wegcijferen. Deze karaktertrekken worden door de
hectiek van de pandemie nog eens versterkt, zo
merken we tijdens gesprekken met cliënten.

gelopen, waarbij niet alleen het zorgverlenend
personeel de geestelijke en lichamelijke impact
van de pandemie voelde; ook naar de facilitaire
functies sijpelden de verhoogde werkdruk, onzekerheid en bijbehorende stress door. Voordat
de sector weer terug kan naar het ‘oude normaal’, is er tijd nodig voor herstel.
Maar er is ook goed nieuws: je kunt nu al aan de
slag om de inzetbaarheid van je medewerkers
te verbeteren, voor nu en later. Hoewel wij erin
geloven dat geestelijke en lichamelijke fitheid
niet zomaar van elkaar kunnen worden losgekoppeld, richten we ons in deze whitepaper
met name op psychische vitaliteit, omdat daarin
momenteel de meeste stappen zijn te zetten.
Want met de juiste maatregelen zorg je ervoor
dat medewerkers vitaal blijven en dus minder
snel uitvallen. Wij geloven dat balans hierin een
cruciale rol speelt. Maar voordat we daarop
ingaan, willen we het nog even hebben over het
belang van preventie.

Dat betekent echter niet dat de problemen rond
uitval na een geslaagde vaccinatiecampagne
binnenkort voorbij zijn. De zorg heeft immers
meer dan een jaar lang op haar tandvlees

Hij of zij?
Voor de leesbaarheid wordt in deze whitepaper de mannelijke vorm gebruikt bij het
benoemen van personen. Overal waar ‘hij’,
‘zijn’ of ‘hem’ staat, kun je dus ook ‘zij’ of
‘haar’ lezen.
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Waarom preventie cruciaal is
Langdurig zieke medewerkers hebben een enorme weerslag op een zorginstelling. Werkgevers
kunnen in sommige situaties voorkomen dat
medewerkers ziek worden, door eerder in actie
te komen. Zelf trekken medewerkers niet snel
aan de bel. Als het misgaat is de pijn enorm,
uiteraard voor de medewerker zelf, maar zeker
ook voor de werkgever.
Investeren in duurzame inzetbaarheid en
verzuimpreventie kost natuurlijk geld, maar op
de lange termijn bespaar je jezelf veel ellende.
Want gemiddeld kost een verzuimdag 250 euro,
een bedrag dat na één jaar verzuim kan oplopen
tot 45 000 euro.
Wist je dat verzuim in ruim 70 procent van de
gevallen een psychische oorzaak heeft? Wellicht
lijkt preventie van psychische uitval minder concreet en tastbaar dan bijvoorbeeld maatregelen
om ongelukken te voorkomen, maar het is zeker
niet minder belangrijk!
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De kracht van balans
Als we met relaties praten over het voorkomen
van psychische uitval, blijken onze gesprekspartners vooral de nadruk te leggen op het voorkomen van stressfactoren. Dat is echter maar de
helft van het verhaal.
Wij geloven erin dat uitval wordt voorkomen
door het creëren van balans: ondanks de minder leuke kanten van een baan is het werk toch
de moeite waard door alles wat je erdoor terugkrijgt. Dus factoren die werk de moeite waard
maken, moeten worden gestimuleerd, terwijl
negatieve factoren worden geminimaliseerd.
De praktijk is dat je altijd wilt dat er meer positieve en minder negatieve factoren zijn, maar
dat je al een stuk op weg bent wanneer die
elementen in evenwicht zijn.
Wat is nu het geheim van een goede balans? In
de vakliteratuur worden de volgende elementen
genoemd. Uiteraard is elke persoon verschillend
en is het afhankelijk van het individu hoe deze
factoren worden gewogen.
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Dialoog
Het is voor een medewerker belangrijk om met
zijn leidinggevende in gesprek te blijven over
zijn werk, zowel wat goed gaat en wat beter kan.
Autonomie
Hoe meer een medewerker invloed heeft op de
werkzaamheden die hij doet - maar ook wanneer en hoe dat gebeurt - hoe prettiger hij het
werk ervaart.
Beloning
Een als eerlijk ervaren beloning maakt het werkplezier groter. Een beloning hoeft overigens niet
alleen financieel te zijn; vooral in de zorg zien we
dat werk ook zingevend kan zijn.
Participatie in het bedrijfsbeleid
Hoe meer een medewerker wordt gehoord over
en meegenomen in het bedrijfsbeleid, hoe positiever de uitwerking op de balans.
Participatie in het bedrijfsbeleid
Opleidingsmogelijkheden worden door medewerkers als erg positief ervaren.
Welke tools zijn er om een medewerker in
balans te krijgen? Dat beschrijven we in de
volgende paragraaf.
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6 tools voor medewerkers in balans
Dé manier om psychisch ziekteverzuim terug
te dringen is op tijd ingrijpen. Dat is fijn voor de
medewerker, die niet ziek wordt. En de werkgever wordt niet op kosten gejaagd en hoeft geen
vervanging te zoeken.
Nog beter is het om nóg eerder in het proces
aan de slag te gaan. Als werkgever bouw je aan
een zorginstelling waar medewerkers zo zeer
in balans zijn dat stressklachten veel minder
ruimte krijgen. Dit is een vrij nieuwe aanpak,
amplitie geheten, waarin de volgende tools een
rol kunnen spelen:
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Loopbaanscan

Met behulp van de loopbaanscan worden
potenties of blokkades in het werkvermogen
van een medewerker achterhaald. Zit de medewerker nog op de juiste plek? Met onder andere
de inzet van de loopbaanscan en in gesprekken
met de leidinggevende en de coach wordt een
individueel traject voorgesteld, meestal in de
vorm van een persoonlijk ontwikkelplan of loopbaantraject.

Workshop

Teams doen het beter wanneer ze niet alleen
maar met de dagelijkse werkpraktijk bezig zijn,
maar ook af en toe kunnen reflecteren op hun
vakgebied of functioneren. Organiseer eens een
inspirerende lezing, bijvoorbeeld over nieuwe
ontwikkelingen in de medische wetenschap.
Of laat eens een workshop geven over beter
samenwerken of een ander relevant onderwerp.
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Energiebalans

Een scan van de energiebalans kan via een
digitale tool die aangeeft of iemand nog over
voldoende energiebronnen beschikt. Zit de medewerker tegen een burn-out aan of is er sprake
van bevlogenheid voor het werk? Of wellicht
heeft de medewerker last van een bore-out: al
lang op een vaste plek binnen de organisatie
en niet meer durven bewegen vanwege goede
arbeidsomstandigheden.
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Financieel fit en vitaal

Werken in de zorg kan minder belastend worden als er parttime wordt gewerkt. Maar wat zijn
dan de financiële consequenties? Een financiële
pasfoto geeft daar inzicht in. Het mooie is dat
medewerkers vaak tot de conclusie komen dat
ze best minder kunnen gaan werken – zeker
wanneer het gaat om medewerkers met veel
dienstjaren. Dat maakt de keus voor minder
uren minder eng.
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Coaching

Medewerkers die tegen concrete problemen
aanlopen, hebben veel aan een coach. Die kan
ze begeleiden op terreinen als communicatie,
samenwerking, assertiviteit of – heel belangrijk
in tijden van stress - time management.
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Outplacement

Soms is een medewerker gewoon ergens anders
beter op zijn plek, binnen of buiten de organisatie. Wellicht is outplacement dan een goede
oplossing voor deze medewerker. Overigens
mogen de tekorten in de zorg geen reden zijn
om medewerkers te lang op dezelfde plek te
laten zitten. Als iemand niet goed functioneert,
helpt dat de organisatie – of hemzelf - op de
lange termijn nooit verder. Bovendien kan een
zorgmedewerker die in een bepaalde rol niet
functioneert of gelukkig wordt, op een andere
plek binnen dezelfde organisatie wel tot zijn
recht komen.
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Regie over eigen toekomst
Nog een laatste overweging die we jou willen
meegeven. We merken vaak dat leidinggevenden bang zijn het gesprek aan te gaan. Iedereen
in HR kent de volgende conversatie waarin de
directeur tegen de HR-manager zegt: “Wat als
we investeren in onze mensen en ze gaan
daarna weg?” En de HR-manager antwoordt:
“Wat als we het niet doen en ze blijven?”
Wees niet bang je medewerkers in beweging te
brengen en een ontwikkelingstool aan te bieden. Ze krijgen zo de kans de regie te nemen
over hun toekomst. Op lange termijn voorkom
je dat mensen minder gaan functioneren en
misschien wordt een arbeidsconflict wel
voorkomen.
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Over Menea

Menea is gespecialiseerd in het begeleiden van
beweging tussen mens en werk. Op het vlak van
loopbaanontwikkeling, vitaliteit en van werknaar-werk begeleiding leveren wij aantoonbaar
resultaat. Ondersteuning bij goed werkgeverschap, werkplezier en gezonde medewerkers,
daar staan wij voor.

Wat we doen
Binnen de zorg, de zakelijke en financiële dienstverlening, het onderwijs en de industrie boren
wij menselijke energie aan. We verlagen verzuimkosten en verhogen productiviteit.

Hoe wij dat doen
Onze filosofie
Wij geloven in een wereld die altijd in beweging
is. Een wereld waarin organisaties groeien en
succesvol zijn als ze meebewegen zonder hun
koers uit het oog te verliezen.
Voor deze beweging zijn gemotiveerde, blije
veerkrachtige medewerkers nodig die dagelijks werkplezier ervaren. Uiteindelijk is het de
medewerker die het vermogen heeft te kunnen
reageren op veranderende situaties; wat weer
ten goede komt aan de organisatie.
Zodat iedereen kan genieten van een leven in
beweging. Wij helpen mensen mee te kunnen
gaan in de beweging. ook als het eens tegen zit.
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Onze innovatieve en moderne programma’s op
het gebied van loopbaanontwikkeling, verzuim
en outplacement geven jouw organisatie en
medewerkers nieuwe energie. Alles gebaseerd
op onze jarenlange, succesvolle praktijk.

030 – 602 00 00
info@menea.nl
www.menea.nl

