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Enkele goede praktijken

Veerkracht en mentale
gezondheid op de 

werkvloer

Eddie De Block – Medisch Directeur
Suzanne van Hemmen – Preventieadviseur psychosociale aspecten

Presenter
Presentation Notes
Onzelf voorstellen en wat we komen vertellenHet leven zit vol uitdagingen en dagelijks komt er heel wat op ons af op alle vlakken in ons leven. Dat vraagt veel van ons. Ook uitzendkrachten worden geconfronteerd met enkele specifieke uitdagingen. Mentale gezondheid en veerkracht zijn dan ook een hot topic waar we het de komende 20minuten met jullie over willen hebben.



Veerkracht: Wat is het? 

Dimensies van individuele veerkracht 

• Fysieke veerkracht 

• Emotionele veerkracht 

• Mentale veerkracht 

• Sociale veerkracht 

Tips voor uitzendkracht en werkgever per dimensie

INHOUDSTAFEL

Presenter
Presentation Notes
Verschillende dimensies van gezondheid en veerkracht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! Je kan het fysieke niet loskoppelen van het mentale, het emotionele en het sociale. Ze beinvloeden elkaar. Als je eenzaam bent, zal je je misschien minder goed in je vel voelen en ook minder gezond gaan eten(vandaar ook belang van multidisciplinaire samenwerking)Beschouw deze uiteenzetting als een smaakmakertje van onze opleiding veerkracht die we geven op halve dag à 1 dag. Wie honger heeft naar meer weet ons te vinden.



Sterk veranderende arbeidsmarkt
• Mentale gezondheid onder druk
• Gezonde, veerkrachtige medewerkers nodig

Aanpassing welzijnswet 2014
• Uitbreiding :alle mogelijke psychosociale risico’s
• Focus risicobeheersing

MAAR : ook aandacht voor gezonde medewerkers is belangrijk
• Gezondheid, mogelijkheden, krachten behouden & versterken
• Beleid rond veerkracht : positieve benadering, echte primaire preventie

Link 25 j. welzijnswetgeving ?

Presenter
Presentation Notes
De laatste jaren is de aandacht voor de geestelijke gezondheid en het mentaal welbevinden van medewerkers enorm gegroeid. �Mentale gezondheid van werknemers staat nl onder druk oa door sterk veranderende arbeidsmarkt. We hebben gezonde medewerkers nodig Aanpassing welzijnswet 2014 om antwoord te bieden hieraan: uitbreiding van geweld, pesterijen en OSGW naar ale mogelijke psychosociale risico’s, waaronder ook stress & burnoutfocus op beheersing van risico’sMAAR: ook belangrijk om aandacht te hebben voor gezonde medewerkers, gezondheid behouden en versterken, mogelijkheden en krachten versterken. Dit kan door beleid rond mentale gezondheid en veerkracht 



‘Het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag 

en daar zelfs sterker uit te komen’

 Terugveren

 Inzetten op veerkracht loont : 

wapenen van mensen én 

organisaties tegen crisis

Veerkracht: Wat is het? 

Presenter
Presentation Notes
Veerkracht kan op organisatieniveau en ook op het niveau van het individu



Organisationele veerkracht : cruciaal kenmerk uitzendsector

Flexibiliteit : uitzendkrachten maken dat organisaties bv. om 

kunnen met tijdelijke stijgende vraag 

Anderzijds : individuele veerkracht

veerkrachtige uitzendkrachten passen zich sneller aan, wat kans 

op succesvolle tewerkstelling verhoogt.

Uitzendsector ~ veerkracht

Presenter
Presentation Notes
Relatie met de wet van de vitale afwisseling omtrent stress: na elke piek van stress of belasting zorgen voor een evenwaardige periode van rust en herstelVermogen om na een piek van hoge stress vlot te recupereren en door te veren naar een nieuwe uitdaging. Wanneer het vermogen om terug te veren afneemt, vergroot de kans op chronische stress.



Evenwicht = cruciaal

Na elke piek van stress/belasting zorgen voor evenwaardige 

periode van rust & herstel

Veerkracht: Wat is het? 

Presenter
Presentation Notes
Relatie met de wet van de vitale afwisseling omtrent stress: na elke piek van stress of belasting zorgen voor een evenwaardige periode van rust en herstelVermogen om na een piek van hoge stress vlot te recupereren en door te veren naar een nieuwe uitdaging. Wanneer het vermogen om terug te veren afneemt, vergroot de kans op chronische stress.
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Veerkracht

Je hebt het 

of je hebt het niet ?

Presenter
Presentation Notes
STELLING voorleggen aan de groep. Gaan zij hier mee akkoord of zien zij dit anders?



7

Veerkracht kan je 
trainen! 

• Net zoals je een spier traint, 

kan je ook je veerkracht trainen

• Vaardigheden die we zelf kunnen

ontwikkelen en inzetten.

Presenter
Presentation Notes
veerkracht is NIET STATISCH! We kunnen bijvoorbeeld leren om optimistischer in het leven te staan.



Dimensies van veerkracht
van het individu

FYSIEKE
VEERKRACHT

EMOTIONELE 
VEERKRACHT

MENTALE 
VEERKRACHT

SOCIALE 
VEERKRACHT

Presenter
Presentation Notes
Dimensies van veerkracht en gezondheid
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FYSIEKE
VEERKRACHT

EMOTIONELE 
VEERKRACHT

MENTALE 
VEERKRACHT

SOCIALE 
VEERKRACHT

Presenter
Presentation Notes
FYSIEKE VEERKRACHT 
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Een gezonde geest in een gezond lichaam

• Beweging : voldoende fysieke activiteit

• Voeding : gebalanceerde voeding  

• Slaap : voldoende kwaliteitsvolle nachtrust 

Gezond leven = de basis 

FYSIEKE VEERKRACHT

Presenter
Presentation Notes
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Beweging: tips werknemer/uitzendkracht

Trappen 
nemen

Staand/wandelend 
bellen 

Actief woon-
werkverkeer

Staande 
pauzes / 

vergaderingen

Activity breaks 
bv stretchen

Stappenteller

Presenter
Presentation Notes
activity breaks (vb. stretchen) 150 minuten per week matige intensiteit (bewegen – schoonmaken, boodschappen doen, tuinieren, wandelen, …) 75 minuten per week hoge intensiteit (sport – trappen, lopen, snel fietsen, dansen, zwemmen, …) Vb. 10 000 stappen Vb. Spierversterkende oefeningen Vb. Stretching 
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Beweging : tips voor de werkgever

WG als rolmodel -
Walk the talk

Staand of 
wandelend 
vergaderen 

invoeren 

Actief woon-
werkverkeer 

promoten

BeFit
ChallengesErgonomische faciliteiten 

(o.a. zit-sta bureaus)

Medische 
checkup

Presenter
Presentation Notes
De goede voornemens van de WN moeten natuurlijk ondersteund/gepromoot worden!Ergonomische faciliteiten: + Workshops over ergonomisch werken (belang van beweging, hoe bureau ergonomisch instellen, hoe ergonomisch auto rijden, stretching…) / rugschool aanbieden. Bv. voorzien zit-sta bureaus en staande vergadertafelsTrap: Indien mogelijk trap zichtbaarder maken (bv door voetjesstickers die mensen naar de trap leiden) en aan de lift poster ophangen over voordelen traplopenActief woon-werk verkeer promoten – o.a. Fietsbeleid - fietsen voorzien (poolfietsen, bedrijfsfietsen… belangrijkste: maak het financieel interessant genoeg), fietsvergoeding invoeren, veilige fietsenparking (evt met pomp voor banden…)Medische check-ups van personeel (Experconsult)Het voorzien van sportinfrastructuur (een gym, zwembad…) of sportlessen tijdens de middagpauze (moet financieel interessant zijn)
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Waterfles Eet op vaste 
tijdstippen & 
neem je tijd

Kies gezonde 
tussendoortjes 

bv fruit, 
noten,zaden

Maar geniet ook af en toe ;) 

Voeding : tips werknemer/uitzendkracht

Helft van je bord 
= groenten

Presenter
Presentation Notes
Vermijd suikerdips maken ons prikkelbaar en vatbaarder voor agressieverlagen concentratie waardoor je werk niet af raaktGroenten en peulvruchten maken suikerspiegel stabielEet op vaste tijdstippen en eet met mateOp momenten van suikerdip: Vermijd rode restgroep (soft drink, koeken,…) en kies voor de groene groep! Suikerdip: normaal gevoel om snel suiker te willen opnemen en daarom naar de rode groep te grijpen, maar is slechts van korte duur  beter grijpen naar groene groep die het suikerniveau stabiel kan krijgen Vermijd hydratatiedips Opgelet voor koffie: sommige personen zijn gevoelig voor cafeïne en worden meer prikkelbaar; sommigen nietVoldoende water drinken – tussen 1 en 2 liter Varieer! Vitaminen, mineralen, essentiële vetzuren, … Variatie in voldoende stoffen die weerstand tegen oververmoeidheid opbouwen Varieer in fruit en groenten – kies elke dag voor een andere optie! Plantaardig voedsel als basis voor elke maaltijd. Beperk dierlijk voedsel : wissel af tussen rood vlees, vis, gevogelte, en plantaardige eiwitbronnen en maximaal 1 keer per dag vlees. Drink vooral water. Wissel af met koffie, thee zonder suiker of groentesoep. Vermijd ultra bewerkt voedsel. Varieer. Elke dag een andere groente / fruit.Eet op vaste tijdstippen, eet langzaam.Eet met mate.Gezonde tussendoortjes (vb. doosje noten of tomaatjes als tussendoortje)Werk stapsgewijs – houd het haalbaar voor jezelf. Geniet ! Gun jezelf af en toe een minder gezonde uitspatting.
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WG als 
rolmodel -

Walk the talk

Bied alternatieven 
voor koffie

Gezonde 
snacks & 

lunchopties

Voorzie voldoende 
lunchpauze en moedig

micropauzes aan

Voeding : tips voor de werkgever

Nutri-checkup
aanbieden

Bedrijfscadeautjes ~ 
gezondheid

Presenter
Presentation Notes
1, rolmodel! 2 zorg dat medewerkers voldoende tijd hebben om rustig te eten  3 micropauzes stimuleren enerzijds beweging maar bieden ook de mogelijkheid om regelmatig kleine beetjes te eten en drinken te voorzien 4  gezonde snacks voorzien = fruitmand, op ooghoogte, aan voordelige prijzen, …5  gezond alternatief voor lunch =  Soep aanbieden;  Slaatjeslunch ipv broodjeslunch, fruitsla, … 6  alternatieven voor koffie zoals thee, gearomatiseerd water of voorzie een leuke drinkbus als kerstcadeautje voor water 7  fruitmand bij vergaderingen / in lunchruimte  idealiter regelmatig ander fruit en in alle kleuren 
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Ontspanning voor 
slapengaan Vast slaapritueelVermijd blauw licht, 

zware maaltijden, cafeïne

Vermijd 
snoozen/uitslapen

Slaap : tips werknemer/uitzendkracht

Blootstellen aan 
zoveel mogelijk 
daglicht overdag 

(+bewegen)

Rustig, donkere
slaapkamer

Presenter
Presentation Notes
‘s ochtends Lang uitslapen beperken! (Max . 1,5 uur langer dan normaal en max. 1/week)Vermijd snoozen Overdag :Voldoende bewegen + gezonde voeding Af en toe tot rust komenLet op cafeïnegebruik  – niet na 15 uur als je er gevoelig voor bentKom zoveel mogelijk buiten (daglicht) of steek het licht aan overdag !‘s avonds Geen pc of tablet laatste uur voor je gaat slapen – tv minder storend Geen alcohol voor slapen gaanVermijd zware maaltijden 2u voor slapen gaan Ontspan voor slapen gaan, bouw de spanning geleidelijk af Ga pas slapen als je je slaperig voelt Werk aan een slaapritueel – 30 minuten voor slapengaan Bewegen: Fysieke activiteit zo vroeg mogelijk - Bouw je fysieke vermoeidheid op overdag ! Wees niet alleen mentaal vermoeid !Daglicht: Inpandig, zonder licht  klok vertragen  slaapproblemenTablet: TV minder sterkte uitwerking: we zitten verder af 	Wit licht of digitaal papier is geen probleem. E-reader die je kan lezen zonder lamp (in het donker)	Schermen die blauw licht geven: computerscherm, laptop, tablet: meer blauw licht dan direct zonlicht op de middag. Lichaam krijgt signaal dat om een 	bepaalde stof (melanopsine deze geeft ons een slaperig gevoel) niet te produceren. S avonds is er meer rood licht, stof komt vrij en we voelen ons slaperig. Rustige activiteit: vb. bad, yoga, wandeling, rustige muziek 
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Beleid over 
deconnectie

Informatie over 
digitale detox

Respecteer 
werkuren / verlof

Slaap : tips voor de werkgever

Infosessies / 
Slaapschool aanbieden

Presenter
Presentation Notes
Kwaliteit van de slaap beter als je niet meer met je werk bezig bent buiten de werkuren 
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FYSIEKE
VEERKRACHT

EMOTIONELE 
VEERKRACHT

MENTALE 
VEERKRACHT

SOCIALE 
VEERKRACHT

Presenter
Presentation Notes
EMOTIONELE VEERKRACHT 
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EMOTIONELE VEERKRACHT
Kunnen omgaan met negatieve gebeurtenissen (en ~ emoties) 

• Optimisme : Voor elke negatieve emotie 3 positieve emoties nodig

• Coping: strategieën om om te gaan met negatieve gebeurtenissen

• Passief (afleiden…) 

• Actief (ruimte maken, probleem aanpakken, ontspanning zoeken…)

• Alleen (me-time…)

• Met anderen (~ sociale veerkracht: steun zoeken, erover praten…)

Presenter
Presentation Notes
Succes zit niet in hoe je omgaat met pos. Gebeurtenissen, wel in hoe je omgaat met negatieve gebeurtenissen. Optimisme deels aangeboren, maar trainbaarEr is niet 1 juiste coping. Afhankelijk van het probleem, de situatie, de persoon,… zijn verschillende copingmethodes mogelijk. Belangrijk om verschillende manier voor jezelf te vinden en te kunnen inzetten op verschillende situaties (beroep te kunnen doen op verschillende tactieken)Vb oplossen is zeer goed maar wat ga je dan doen als het niet op te lossen valt?
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Belang van 
relativeren 

“What have I done-lijstje” 
I.p.v. “To do-lijstje” 

Noteer elke dag minstens 3 
dingen die goed zijn gegaan

Emotionele veerkracht: 
tips werknemer/uitzendkracht

Beweging, muziek, lachen, … 
remt negatieve emoties af! 
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FYSIEKE
VEERKRACHT

EMOTIONELE 
VEERKRACHT

MENTALE 
VEERKRACHT

SOCIALE 
VEERKRACHT

Presenter
Presentation Notes
MENTALE VEERKRACHT 
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MENTALE VEERKRACHT

Geloven in de eigen krachten

en de balans behouden tussen draaglast en draagkracht

• Belangrijke hefboom van mentale veerkracht = Evenwicht
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Streven naar evenwicht

• Uitdagingen vs. moeilijkheden

• Energiegevers vs. energievreters 

• Spanning vs ontspanning

Presenter
Presentation Notes
Veerkracht bouw je op door aan je reserves te werken, aan evenwicht te werken !Richt je op jouw sterktes.Verschillende domeinen in het leven kunnen elkaar ondersteunen !
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FYSIEKE
VEERKRACHT

EMOTIONELE 
VEERKRACHT

MENTALE 
VEERKRACHT

SOCIALE 
VEERKRACHT

Presenter
Presentation Notes
FYSIEKE VEERKRACHT 
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SOCIALE VEERKRACHT
Het bezitten van een steunend netwerk om op terug te vallen 

→ Uitdaging bij tijdelijke werkkrachten ! ( & COVID)

• De mens is sociaal wezen : dagelijks fysiek contact nodig

• We zoeken verbinding en steun bij anderen 

oPraten, oogcontact, hulp bieden, aanraking …

oEmotionele, waarderende, informatieve & materiële steun

Presenter
Presentation Notes
De Coronacrisis maakt het er niet makkelijker op en ook als uitzendkracht: benadrukken van belang van een goed onthaal, goede integratie, het bieden van voldoende mogelijkheden om (informele) contacten te hebben met de collega’s, erbij te horenHet bezitten van een netwerk om op terug te vallen op moeilijke momentenEmotionele steun – luisterend oor,, … Waarderende steun – appreciatie, erkenning, … Informatieve steun – tips, advies, informatie, … Materiële steun – fysieke of materiële ondersteuning Durf hulp te vragen, praat met elkaar, investeer in dit netwerk
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Vragen aan 
collega’s F2F

Bedank collega’s voor hulp

Tijd nemen om samen te 
lunchen

Sociale veerkracht : 
tips werknemer/uitzendkracht

Informele contacten met collega’s 
en samen pauze nemen 
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Solide 
onthaalbeleid

Waardering ! 

Informele contactmomenten 
tussen collega’s stimuleren 

Sociale veerkracht : tips voor de werkgever

Gebruik van intranet om speciale 
gelegenheden in de kijker te zetten 

Presenter
Presentation Notes
1 inzetten op talenten = ruimte voor complimenten en ondersteunen 2 Informele contacten = lunch na vergadering, teambuildings, bedrijfsfeest, nieuwjaarsdrink, … 3 waardering = een van de allerbelangrijkste hulpbronnen! 4 geboortes, pensioen, aantal jaren dienst, … zet af en toe je medewerkers eens in de kijker en in de bloemetjes 



Vragen?  

• CONTACTGEGEVENS

• sec.rim@cohezio.be

• 02 533 74 44 

mailto:sec.rim@cohezio.be
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