
Sessie 1: In gesprek met
werkgevers over de

aanpak van werkstress
op de werkvloer

[13.30-14.30]

Introductie

R: Jos de Lange

Welkom

Partner in stress campagne Heineken

Belangrijkste

Wat gedaan

Hoe gedaan

Succesverhalen Wat zit er achter

Leren van elkaar

Breakout sessie In gesprek gaan met bedrijven

Jos de Lange Werkzaam bij TNO

Wat voor
doelgroep

Adviseurs 7

HR 2

Werkgevers 4

Overige

Bedrijf

R: Karel Bootsman

Karel
Bootsman Arbeidsdeskundige

12 jaar bij TATA steel

Context

Hoogovens > Corus > TATA Steel

Management
We maken ook gewoon staal

Wel goed zorgen voor de mensen

Samenwerking met
verschillende partijen voor:

Ergonomie

Werkdruk

Directe
aanleiding

Veel ziekteverzuim

10 jaar geleden vraag

Hebben we iets voor mensen die
kruipend naar hun werk gaan?

Oplossing:
vitaliteitscentrum

Trainingen

Omslag van het denken

Geen gemakkelijk traject

'stress: heb het erover' zit
niemand op te wachten

Campagne Zero Harm

Europees startschot

Campagne van drie jaar

Thema's
Werkplezier

Het erover hebben

Borden op het terrein 'Stress: heb het erover'

Q&A

Is de manager toegerust
om het erover te hebben?

Het gaat over
kleine dingen

Intimidatie

Agressie

Vragen hoe het met een vrouw van
een medewerker gaat die naar het
ziekenhuis is geweest

Belangrijk
Druk hebben met tegenzin

Of naar je zin hebben

Gesprek is op gang gekomen

Grootste beer
op de weg?

Privacy

Kun je het hier wel met mensen over hebben

Pleiten voor gedragsverandering bij
leidinggevende

Geïntimideerd door
leidinggevende?

Klimaat creëren dat iemand kan
zeggen dat er wordt geïntimideerd

Hulpbronnen inschakelen

Bedrijf

R: Erwin Klappe

Erwin Klappe,
AmphiaArbeidspsycholoog

Afgestudeerd positieve kant psychologie (Erasmus)

Directe
aanleiding

Theorie van prof.
Arnold Bakker

Normaalverdeling

Interesse in 4% die uitvalt

96% valt niet uit

12% bevlogen en gelukkigFocus daarop

Afgestudeerd op thema bevlogenheid

Positieve kant van werk belichten

Pas in actie als men al uitvalt

Hoe organisatie
mee krijgen

Resultaten van de afdeling

Waar krijg je wel energie van

Naar
huidige
aanpak

Bevlogenheid i.p.v. burnout
Nieuwe kernwaarde: bevlogenheid

Bevorder geluk in werk

Trainingstraject
verpleegkundige
(3 dagen)

Wat maakt dat een
persoon gelukkig is?

Persoonlijkheid
In beeld brengen

Zonnige kant vs pessimistisch

LevensomstandighedenPrivé situatie

Welke acties kun je zelf ondernemen om
gelukkiger te worden?

Dagboek

Drie zaken die goed zijn gegaan; wat
was jou aandeel daarin

Balans tussen 'energiegevers' en
'energievreters'

Werk om je talent heen vormgeven

Roeping terugkrijgen

Rol van de leidinggevende,
zelfde training

Pilotfase: toen leidinggevende niet mee

Belangrijk voor borging

Wie krijgt de training?Nu verpleegkundige

Duurzame
bevlogenheid

Leidinggevende

Online community via Yammer
In contact na de trainingssessie

Mensen volgen

Onderwerp op de agenda

Q&A

Wordt stress
gemeten?

Hulpbronnen

Energiebronnen

Grootste beer op de weg
Een hele dag sessie is te lang voor uitvoerend niveau

Aansluiten bij belevingswereld

Werkdruk, niet te hoog?
EPD

Handhygiëne

Vraaggesprek

R: Annemiek Wortman

Hoe ver ga je als werkgever om geluk
van je werknemer te bevorderen?

Gaat best ver

Vragen best veel
Terugkomen van vakantie

Extra rooster

We vragen veel van onze mensen, dus
hen ook veel bieden

Rol werkgever en
leidinggevende

Geef aandacht

Waar is de verantwoordelijkheid van de werknemer?

Beren op de weg. Hoe
krijg je de OR om?

Onderwerp bij de OR

Tijd veranderen

Zorg goed voor onze mensen: kapitaal

Wat is echt
Belangrijk?

1. Plezier

2. Talenten kwijt

3. Waarom staan ze op

4. Het naar je zin hebben: dan kun je
een hogere prestatie leveren

Veiligheid

Fysieke klachten

5. Hoger management
moet betrokken zijn

Intrinsieke motivatie bij de
organisatie

Gelukkige medewerker leidt tot
betere klanttevredenheid

Keuze van de aanvliegroute werkstress
past bij prioritering bedrijfsvoering

Veiligheid uit noodzaak van type
bedrijf, focus op safety

Redenatie mindset mens (roeping zorg)

Leeswijzer:

Begin vanuit het midden

Lees met de klok mee

Per tak van boven naar beneden
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