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Door Annet de Lange

Gezond
Werken
Het bevorderen van gezond werken en vitaal aan het werk kunnen blijven,
is een zeer actueel en urgent thema geworden in de tweede coronagolf.
Een gezonde werkomgeving versterkt een medewerker dus in zijn of haar
ontwikkeling en zou vitaliteit moeten opleveren.
Gezond werken zorgt voor verbetering of behoud van de gezondheid, motivatie
en werkcapaciteit van de medewerker. Een gezonde werkplek betreft een veilige
omgeving waar hulp vragen mogelijk is, vertrouwen ervaren wordt en er geen
sprake is van agressie. En het omvat een arbeidsorganisatie en- cultuur die
ontwikkeling, gezondheid en veiligheid in het werk ondersteunen.

‘Gezond werken verdient juist
nu onze aandacht’
Gezonde en vitale zorgverleners zijn essentieel bij het oplossen van de
personeelsproblemen in de zorg. Ambassadeur professor dr. Annet de Lange
over kenmerken van gezond werken en wat dat zoal oplevert.

‘De zorgsector staat onder grote druk door
maatschappelijke uitdagingen als een vergrijzing van de arbeidspopulatie, verhoogde uitval
via verzuim en uitstroom van zorgverleners en
een toegenomen druk op de zorg als gevolg van
COVID-19¹. Gezond werken en vitaal aan het werk
kunnen blijven is dus een zeer actueel en urgent
thema geworden. Hoe kun je als organisatie, juist
in deze tijden, een bijdrage leveren aan gezonde
en vitale medewerkers?

Veilige omgeving

Gezond
Werken

Arbeidsinnovatie

Een zorginstelling die investeert in gezond werken, zorgt niet alleen letterlijk voor de gezondheid
van haar medewerkers. Gezond werken levert
ook gemotiveerde werknemers op die optimaal
functioneren in optimaal inzetbaar zijn. Een gezonde werkplek kun je omschrijven als een veilige
omgeving, waar hulp vragen mogelijk is, vertrouwen heerst en geen sprake is van agressie. Gezond

werken zit in de arbeidsorganisatie, maar ook in
de arbeidscultuur: die ondersteunt ontwikkeling,
gezondheid en veiligheid in het werk. Zo creëer je
vitale medewerkers².

Steun

Uit een recente meta-analyse van eerdere studies³
blijkt dat je voorspellingen kunt doen over het
welzijn, de motivatie en inzetbaarheid van zorgverleners. Hoe het werk eruitziet, is daar een belangrijke factor bij. Een te hoge werkbelasting, gebrek
aan formele beloningen en verstoringen tussen
werk en privéleven blijken bijvoorbeeld risicofactoren te zijn voor de gezondheid en vitaliteit.
Zes werkbronnen zijn juist beschermend van aard:
de steun van leidinggevenden en collega’s, eerlijk
en authentiek management, transformationeel
leiderschap, autonomie en middelen voor professionalisering. Een ander onderzoek laat daarnaast
zien dat de ruimte die een zorgverlener op het >>

werk krijgt om betekenisvolle doelen te stellen,
ook positief samenhangt met de inzetbaarheid
én de vitaliteit van medewerkers⁴.

Slaapklachten

Meer dan ooit is gezond werken nu van belang,
en dat is niet eenvoudig ten tijde van een pandemie. Corona illustreert het belang van een veilige,
beschermde werkomgeving voor de gezondheid
van medewerkers. De Monitor Gezond Werken van
IZZ⁵ laat bijvoorbeeld zien dat zorgmedewerkers
die direct contact hadden met besmette coronapatiënten, meer last hadden van slaapklachten
dan medewerkers die niet in direct contact met
besmette patiënten zijn geweest. Het hebben van
bescherming lijkt hier een buffer te kunnen vormen; de Monitor toont aan dat medewerkers met
voldoende beschermingsmaterialen hun algemene
vitaliteit en werkvermogen beter waardeerden in
vergelijking tot medewerkers met te weinig
beschermingsmaterialen. Dat laatste was bijvoorbeeld in de ggz en gehandicaptenzorg het geval.

Overuren

Medewerkers die moesten bijspringen op andere
afdelingen dan hun vertrouwde eigen afdeling
rapporteerden vaker lichamelijk uitgeput te zijn.
Ook hadden zij meer slaapproblemen dan zorgverleners die op de eigen afdeling zijn gebleven.
Een kwart van de ondervraagden heeft meer uren
gewerkt dan in het contract staan. Medewerkers die overuren maakten die zij niet krijgen uitbetaald, waardeerden hun algemene gezondheid
en werkvermogen bovendien significant lager en
voelden zich het vaakst emotioneel en fysiek uitgeput. Het onderzoek laat zien dat overwerkers meer
slaapklachten hadden dan zorgverleners die geen
overuren maakten. De bevlogenheid is het hoogst
onder medewerkers die overuren maakten die wel
worden uitbetaald. Waardering is dus een belangrijke buffer voor het behouden van bevlogenheid
onder zorgverleners⁶.

Instroom personeel

Gezond werken in zorg en welzijn verdient continu,

maar juist nu aandacht van de overheid, werkgevers
en werknemers. Gezond werken is niet alleen belangrijk voor het behoud en de instroom van personeel,
het vormt ook de basis voor kunnen innoveren en
leren op het werk en houdt verband met het invoeren en gebruiken van technologie⁷. Gezond werken
hangt dan ook nauw samen met de andere thema’s
van het Actie Leer Netwerk. Actieleren in communities
en leren van Koplopers maakt het mogelijk om alle
evidence based-kennis en best practices over gezond
werken snel en goed te verspreiden over het land en
de verschillende branches⁸. Laten we daar in 2021 dus
vooral mee doorgaan samen.’
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Nog niet
uitgelezen?

Goede voorbeelden
Gezond werken

Op het YouTube-kanaal van
Actie Leer Netwerk vind je onze
Actieleer TV-uitzendingen
omtrent het thema Gezond
Werken.

Een gezonde werkomgeving versterkt een
medewerker dus in zijn of haar ontwikkeling
en zou vitaliteit moeten opleveren.
Deze initiatieven dragen op een waardevolle
manier aan ons thema Gezond Werken.

Gezond door
de nacht

Werkgeluk bij
de Annagroep

Huis van
werkvermogen

Om tevreden personeel te
houden, nieuw personeel aan te
trekken en betere zorg te leveren, heeft het Brabantse Jeroen
Bosch Ziekenhuis geïnvesteerd
in gezond werken in de nacht.
Het resultaat: zorgmedewerkers
die het er unaniem over eens
zijn dat hún werkplek de fijnste
is. Weten hoe dit zo gekomen is?

Werkgeluk meten om vervolgens
nieuwe initiatieven te lanceren
die het werkgeluk nog verder
verhogen: het gebeurt binnen
de St. Anna Zorggroep. Samen
met de Erasmus Universiteit
onderzoekt de St. Anna Zorggroep sinds 2018, drie jaar
lang, het werkgeluk binnen
de organisatie. En dan vooral:
welke factoren dragen daaraan
bij? Factoren die goed blijken
te werken om het werkgeluk
te verhogen, krijgen binnen
de zorgorganisatie nog meer
aandacht. Inzicht krijgen in
die factoren?

Hoe zorg je ervoor dat zorgmedewerkers nu én in de
toekomst duurzaam inzetbaar
blijven? In dit Koploperinitiatief
investeert Jeugdhulp Friesland
daarvoor in een goed gesprek
tussen medewerkers en teamleiders. Een goede dialoog is van
groot belang voor medewerkers,
maar ook in teamoverleg Als
instrument voor die dialoog
heeft Jeugdhulp Friesland een
eigen ‘Huis van Werkvermogen’
gemaakt.

Lees meer >

Lees meer >

Lees meer >

Ga naar het webinar over
gezond en betekenisvol werken
in de ouderenzorg met Annet
de Lange.
Annet de Lange, Janneke
Pander en Pieternel van Heijst
gaan in deze Actieleer TV in op
het thema en waarom Gezond
Werken in crisistijd juist het
allerbelangrijkst is.
Jo van Bussel, Unithoofd
Intensive Care van het Jeroen
Bosch Ziekenhuis, vertelt meer
over hoe deze zorginstelling
haar personeel fris en fit houdt
tijdens de zwaarste shifts.
Kijk hier onze Actieleer TV met
Gezond door de Nacht terug.

