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Samenvatting
Werk vormt een doordringend en invloedrijk onderdeel van het welbevinden van de individuele
persoon, organisaties en de gemeenschap. Het vermogen om het welbevinden te bevorderen in
plaats van spanningen en psychische aandoeningen te veroorzaken, is niet alleen van grote
waarde voor medewerkers, maar ook voor de organisatie. Het welbevinden van medewerkers en
hun tevredenheid over hun werk en werkplek beïnvloeden namelijk op hun beurt weer
omzetpercentages en prestatieratings. Met het Platform Mentale Gezondheid wordt actie en
onderzoek gecombineerd door de inzet van interventies om de mentale gezondheid te
bevorderen en deze op verschillende niveaus te monitoren: op individueel, groeps-, leiderschaps,
organisatorisch en maatschappelijk niveau. Deze integrale aanpak focust zich op het verminderen
van de oorzaken van werkstress en op het vergroten van de oorzaken van het welbevinden op
het werk en dus uiteindelijk op het vergroten van de mentale gezondheid. Het Platform Mentale
Gezondheid bestaat uit zes noordelijke grote organisaties die de lead hebben genomen om met
innovatieve interventies aan de mentale gezondheid van hun medewerkers bij te dragen op basis
van evidence-based resultaten. De organisaties zijn UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Alfacollege, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool en Menzis. In het eerste jaar 2019 hebben vijf
organisaties met ieder twee teams innovatieve interventies laten uitvoeren en zijn de uitkomsten
gemeten. De midden- en kleinbedrijven die voor de innovatieve interventies zorgden waren
1.Rebelpoint, 2.Bedrijf de Wijsheid, 3 Vitamine aandacht, 4. Fitter Nederland, Ciep, 5. Twee
interventies lopen ten tijde van het schrijven van de resultaten 2019 nog, namelijk Het nieuwe
gezonde werken 2.0 en Lifemanager en konden niet in de resultaten van 2019 worden
meegenomen, wel later in die van 2020. De resultaten van de afgeronde interventies zijn in dit
rapport beschreven.
De monitoring van de interventies is op een mixed-methods-wijze uitgevoerd. In eerste instantie
heeft een T0-meting plaatsgevonden met behulp van een beknopte online vragenlijst die per
email werd verzonden en zo spoedig mogelijk na de afronding van de interventie een T1-meting.
Daarnaast was per IGLOO-niveau (Individueel, Groeps, Leiderschaps, Organisatie- en
Omgevingsniveau; Nielsen, Yarker, Munir, Bültmann, 2018) een T0-meting en direct na de
afronding van de interventie een T1-meting uitgevoerd met focusgroep interviews van anderhalf
uur met zoveel mogelijk deelnemers aan de (in te zetten) interventies. In totaal zijn er bij zeven
groepen deelnemers zowel de T0 als de T1-analyses uitgevoerd.
Resultaten van de Diagnose van de mentale gezondheid, stress- en hulpbronnen tonen aan dat
men in het algemeen kan stellen dat de mentale gezondheid verbetering behoefde voor aanvang
van de interventie. Men gaf vaak aan mentaal dan wel emotioneel moe te zijn, wat zich onder
andere uitte in prikkelbaarheid. In vrijwel alle teams was als stressor de hoeveelheid werk
genoemd, soms een negatieve sfeer en onduidelijke communicatie van leidinggevenden naar
medewerkers. Stressoren waren ook te weinig inhoudelijke sturing, niet worden gewaardeerd
zeker als men sterk afhankelijk was van de leidinggevende die alles voor de medewerker
bepaalde. Roosters, administratief systeem en software zorgden ook voor stress. Hulpbronnen
waren inhoud van het werk, het afronden en geregeld krijgen van taken en vaak werd ook de
vrijheid genoemd om zelf te kunnen bepalen hoe het werk werd uitgevoerd, zowel inhoudelijk als
wat betreft mogelijkheden voor thuiswerken. In alle interviews werden de goede relaties met
collega’s genoemd en het gevoel erbij te horen. De privé-situatie kon positief of negatief
uitpakken, maar in alle gevallen kwam het erbíj.
Ten aanzien van Interventie verwachtingen gaven de resultaten weer dat men vooral meer
bewustwording van zichzelf verwachtte en betere samenwerking van het team en ook meer
werkplezier. Van tevoren werden wel vaak vraagtekens gezet bij de matching van het probleem
binnen het team en de individuen enerzijds en de ingezette interventie anderzijds. Dat was
natuurlijk niet het geval indien men zich had ingeschreven voor een interventie; dan kwamen het
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momentum van timing, de behoefte van het individu en de aangeboden interventie mooi bij
elkaar.
Ten aanzien van de Verandering omtrent de mentale gezondheid, stress- en hulpbronnen
toonden de kwantitatieve resultaten aan dat de mentale gezondheid na de interventies niet
veranderd was. Dit heeft waarschijnlijk vooral te maken met een (nog) te kleine onderzoeksgroep
en in sommige gevallen een te korte duur van de interventie. Als we naar de kwalitatieve
resultaten kijken zagen we dat daar neutrale tot licht positieve uitspraken waren gedaan over de
algemene mentale gezondheid. Ten aanzien van evaluatie van de impact van de interventie op
de mentale gezondheid toonden de resultaten aan dat - zoals verwacht- bewustwording en de
gezamenlijkheid waren vergroot. Men kreeg zo meer lol in het werk, deed meer samen en had
handvatten aangeleerd om beter te kunnen loslaten. De medewerkers waren weerbaarder
geworden en hadden geleerd om te relativeren en de blik te verruimen. Ook het elkaar
complimenten leren geven en praten over normen en waarden werden positief beoordeeld. Men
was over het algemeen (zeer) tevreden met de coaches van de interventies. Tevens gaven de
resultaten aan dat een goede aansluiting bij de ervaren problematiek van de medewerkers
cruciaal is. In het algemeen kan men stellen dat mentale gezondheid, of beter het gebrek eraan,
een ‘hot’ thema is. Praktische aanbevelingen voor de (HR) - managers zijn: ga het gesprek aan
met de medewerkers en betrek hen bij de keuze van de interventie. HR kan hierin ook een rol
spelen. Laat de interventie expliciet aansluiten bij de ervaren problematiek en bij de taal van de
medewerkers. Een trainingsduur mag echt wel wat meerdere weken/maanden in beslag nemen
om daadwerkelijk impact te kunnen hebben. Dat past ook bij de huiswerkopdrachten die niet te
frequent en te veel moeten zijn; anders haakt men ook hier om onnodige redenen af.
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Inleiding
Voor velen onder ons geldt dat werk een doordringend en invloedrijk onderdeel vormt van het
welbevinden van de individuele persoon en de gemeenschap. Het beïnvloedt de kwaliteit van
iemands leven en zijn of haar mentale gezondheid en kan daardoor de productiviteit van hele
werkgemeenschappen beïnvloeden. Het vermogen om het welbevinden te bevorderen in plaats
van spanningen en psychische aandoeningen te veroorzaken, is niet alleen van grote waarde
voor medewerkers, maar ook voor de organisatie. Het welbevinden van medewerkers en hun
tevredenheid over hun werk en werkplek beïnvloeden namelijk op hun beurt weer
omzetpercentages en prestatieratings.
In de afgelopen jaren is veel empirisch onderzoek gedaan naar mentale gezondheid op het werk.
Het werk en de werkomgeving bevinden zich in een transitiefase waarvan de effecten op
medewerkers voelbaar zijn. Organisaties hebben te maken met een combinatie van een
constante krimp van aanwas van jonge medewerkers door de lage geboortecijfers en een stijging
van de levensverwachting (CBS, 2018). Door maatregelen van de overheid om de
pensioenleeftijd te verhogen van 65 in 2013 naar 67 in 2024 is ook de duur van de loopbanen
gestegen. De gemiddelde pensioengerechtigde leeftijd lag begin van de 21e eeuw nog op 61 jaar
en in 2018 is deze verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Het
omgaan tijdens deze steeds langer durende loopbanen met fysieke, emotionele en mentale
veranderingen, kan reeds stress oproepen (“Kan ik nog meekomen?”).
Naast deze demografische veranderingen veranderen ook het werk en de werkrelaties an sich.
Dat zorgt ook voor de nodige werkstress. In Nederland hebben bijna 2.7 miljoen medewerkers te
maken met een hoge werkdruk (TNO/ CBS, 2017). Ongeveer een miljoen daarvan loopt het risico
op een burn-out. Medewerkers met een hoge werkdruk vormen een risicogroep voor burn-out en
ander verzuim. In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten
(TNO, 2019). Hoewel werkgevers verschillende maatregelen treffen om werkstress te voorkomen,
is dat nog niet altijd genoeg. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk
(aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress en 35% van het werk gerelateerde
verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Deze cijfers zijn
vergelijkbaar met een jaar geleden.
Deze ontwikkelingen zijn de aanleiding geweest om Platform Mentale Gezondheid op te richten,
met als doel om door samenwerking tussen organisaties evidence based interventies aan te
kunnen bieden en van elkaar te leren. Dit rapport is een weerslag van de resultaten uit het eerste
jaar, 2019, dat als pilot fungeerde.
In Hoofdstuk 1 wordt de achtergrond en het doel van het Platform Mentale Gezondheid verder
toegelicht. Aangezien interventies een hoofdrol spelen in deze pilot, komen in dit hoofdstuk ook al
de onderzochte interventies aan de orde. In Hoofdstuk 2 komt de Methode van het onderzoek
aan de orde, inclusief de veronderstellingen die gebaseerd zijn op recente literatuur en waarvan
gebruik is gemaakt. De resultaten komen in Hoofdstuk 3 aan bod. Eerst worden de kwalitatieve
resultaten per interventie en per team weergegeven, van de situatie rondom mentale gezondheid
vóór de interventie en de verwachtingen ervan (T0). Vervolgens wordt beschreven hoe de
mentale gezondheid en hulpbronnen en stressfactoren worden ervaren NA de interventie en in
hoeverre deze veroorzaakt lijken door de interventies (T1). We sluiten het hoofdstuk af met
aanvullende informatie vanuit de kwantitatieve resultaten op de thema’s van mentale gezondheid
en de stressfactoren en hulpbronnen per interventie en team. In het hoofdstuk Conclusies worden
op basis van de resultaten conclusies getrokken, gevolgd door praktische aanbevelingen voor de
(HR) – managers.
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1. Platform Mentale
Gezondheid
1.1. Ontstaan

Regio Noord-Nederland focust zich op het thema healthy ageing en wil van Noord-Nederland een
“man-made blue zone” maken. Mentale gezondheid is een belangrijk onderdeel van healthy
ageing en staat ook hoog op de agenda bij diverse organisaties. Met het initiatief van ‘mentale
gezondheid op de werkvloer’ is een samenwerking gestart tussen werkgevers, MKB-bedrijven en
onderzoekers in Noord-Nederland. Door de krachten te bundelen, kunnen de MKB-bedrijven
verschillende interventies in de organisaties uitrollen. Het onderzoeksteam, onder leiding van
lector Duurzaam HRM, dr. K.N. Veth van de Hanzehogeschool, onderzoekt de impact van diverse
interventies op mentale gezondheid. Immers, stress veroorzaakt negatieve uitkomsten voor zowel de medewerkers - als de organisatie. Een integrale en innovatieve aanpak ontbreekt vaak.
De visie vanuit het Platform Mentale Gezondheid is om door de inzet van interventies mentale
gezondheid te bevorderen op verschillende niveaus: op individueel, groeps-, leiderschaps-,
organisatorische en maatschappelijke niveaus. Deze integrale aanpak focust zich op het
verminderen van de oorzaken van werkstress en op het vergroten van de oorzaken van het
welbevinden op het werk en dus uiteindelijk op het vergroten van de mentale gezondheid.

1.2. Doel

Door de samenwerking in het Platform Mentale Gezondheid (vanaf nu PMG) is het mogelijk om
innovatieve interventies in te zetten binnen bedrijven en deze te monitoren om te kunnen bepalen
in welke mate en op welke manier deze bijdragen aan mentale gezondheid van medewerkers.
Hierbij staan dus verschillende soorten interventies centraal. Er is namelijk niet één oplossing om
bijvoorbeeld werkstress tegen te gaan. Dat verschilt per doelgroep en zelfs per persoon.

1.3. Participanten

Het format van PMG bestaat uit zes noordelijke grote organisaties die de lead hebben genomen
om met innovatieve interventies aan de mentale gezondheid van hun medewerkers bij te dragen
op basis van evidence-based resultaten. De organisaties zijn UMCG, Rijksuniversiteit Groningen,
Alfa-college, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool en Menzis. In het eerste jaar (2019)
hebben vijf organisaties met ieder twee teams innovatieve interventies laten uitvoeren en zijn de
uitkomsten gemeten.
Per organisatie zijn in 2019 twee teams als doelgroep bepaald, waarbij in een enkel geval één
extra interventie is toegevoegd. In sommige gevallen waren de deelnemers onderdeel van een
team waarbinnen een interventie werd ingevoerd; in dat geval was het een groeps- of
managementkeuze geweest om aan dit onderzoek mee te doen. In andere gevallen konden
medewerkers zich vrijwillig en individueel inschrijven. Het onderzoeksteam is niet betrokken bij
het besluitvormingsproces van de interventies door de organisaties en medewerkers.

1.4. Interventies

In de pilot van 2019 is gestart met zeven interventies. Het betreft de interventies Rebelpoint,
Bedrijf de wijsheid, Fitter Nederland , Vitamine Aandacht, CIEP, Het nieuwe gezonde werken 2.0
en Lifemanager. Vier van de zeven interventies zijn gepitched begin 2019. Het betreft Rebelpoint,
Bedrijf de Wijsheid, Fitter Nederland, Vitamine Aandacht. Dit waren de MKB bedrijven die via
EmpowerMi, dat als kwartiermaker van het Platform fungeert, of via andere relaties binnen het
netwerk zijn aangedragen. Uit deze interventies konden de organisaties een keuze maken of ze
konden zelf een andere interventie kiezen waarvan ze dachten dat het beter aansloot bij het
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vraagstuk in hun organisatie. Dit waren de interventie CiEP, Het nieuwe gezonde werken 2.0 en
Lifemanager.
De interventies verschillen van elkaar qua doel, tijdsduur, werkwijze en verwachte resultaten. In
tabel 1 is een korte beschrijving opgenomen van deze onderdelen.
Interventie

Doel

Tijdsduur

Werkwijze

IGLOO

1. Rebelpoint

Een bevlogen werkplek
te creëren met gelukkige
mensen.

40 dagen

Vier weken lang elke week een
groepstraining en individuele
huiswerkopdrachten met thema’s
gelinkt aan werkgeluk.

Individueel en
groepsniveau

2. Bedrijf de
Wijsheid

Bekend raken met de
vragende denkhouding
over de kwesties die de
medewerkers
bezighouden.

6 maanden

Zes individuele gesprekken van een
uur en drie groepsgesprekken van
2,5 uur met gezamenlijke thema’s.

Individueel niveau

3. Vitamine
Aandacht

Meer veerkracht te
ontwikkelen in werk- en
privéleven.

1 maand

Vier groepsbijeenkomsten waarin
verschillende vaardigheden worden
getraind gelinkt aan ACT.

Individueel niveau

4. Fitter
Nederland

Stress te voorkomen
en/of te verminderen.

1 week

In de Challenge week 7 dagen lang
elke dag via de mail een nieuwsbrief
te met kennis, inzichten en tips en
een challenge; dag opdracht.
Twee groepsbijeenkomsten en
begeleiding op eigen werkplek en
twee keer individuele coaching.

Individueel niveau

5. CiEP

De aanpak van werk door
de medewerkers te
veranderen.
Tabel 1. Omschrijving interventies pilot PMG

4 maanden

Individueel- en
groepsniveau

1. Rebelpoint

De interventie Rebelpoint heeft als doel een bevlogen werkplek te creëren met gelukkige mensen.
Een team of organisatie gaat 40 dagen aan de slag met een toolbox met werkvormen die, zoals
door Rebelpoint wordt aangegeven, vol zit met lef en werkgeluk. Deelnemers kunnen de eerste
stappen zetten voor een duurzame verandering (Folder Rebelpoint, 2019). De werkwijze die
Rebelpoint hanteert, is het aanbieden van vier weken lang een groepstraining van 3 uur per
week, waar thema’s worden behandeld die gelinkt zijn aan werkgeluk. Naast de training in
groepsvorm zijn er ook individuele huiswerkopdrachten.

2. Bedrijf de Wijsheid
Bedrijf de wijsheid is een filosofische praktijk. Het doel van deze interventie is het bekend raken
met de vragende denkhouding, oftewel het van een afstand kunnen kijken naar, het onderzoeken
van èn het bevragen van het eigen denken over de kwesties die de medewerkers bezighouden.
Binnen de werkwijze van de filosofisch practicus is het géén doel dat bezoekers gelukkiger of
gezonder worden, dit noemt de filosofisch practicus bijvangst. Het doel is wijzer worden. Hoewel
dit, volgens de practicus, afhangt van wat er onder gezondheid en vervolgens ook mentale
gezondheid wordt verstaan.
De visie van Bedrijf de Wijsheid is dat nadenken de basis vormt voor bijna alles wat we doen. En
waar we het normaal vinden om allerlei andere zaken in ons leven een onderhoudsbeurt te
geven, vergeten we ons denken wel eens. Met als risico dat het vastloopt en je vast komt te zitten
in je eigen denken of zelfs in je werk-of privéleven. Het filosoferen gaat over vrij nadenken. Het
programma van Bedrijf de wijsheid omvat zes individuele gesprekken van een uur en drie
10
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groepsgesprekken van 2,5 uur waarin samen met de filosofisch practicus het denken onder een
vergrootglas wordt gelegd en bevraagd. “Alsof je een paar passen terugzet en dan een pas opzij”,
zodat wat vast lijkt te zijn gelopen weer in beweging komt.

3. Vitamine Aandacht - ACT
Het doel van de interventie Vitamine Aandacht is om meer veerkracht te ontwikkelen in werk- en
privéleven van medewerkers middels praktische handvatten gebaseerd op Acceptatie en
Commitment Therapy (ACT). ACT helpt volgens deze interventie, om op een flexibele manier om
te gaan met moeilijkheden die medewerkers tegenkomen in hun dagelijks leven (Acceptatie),
terwijl de medewerkers daarnaast blijven investeren in de dingen die echt belangrijk voor ze zijn
(Commitment). Het programma Vitamine Aandacht is een kortlopend programma van vier
bijeenkomsten. De medewerkers leren in groepsworkshop verschillende vaardigheden die helpen
om een eigen koers te varen en het beste uit zichzelf, hun team en hun cliënten te halen.
Thema’s in het programma zijn: Je waarden leren (her-) kennen en de waarden van het team;
bewust worden van wat wel en niet werkt in je (werkleven; anders omgaan met moeilijke
gevoelens en omstandigheden; van moeten naar mogen; Contact maken met het hier en nu; stap
eens uit je piekerfabriek; milder worden voor jezelf; in beweging komen en stappen zetten & regie
nemen.
De visie van Vitamine Aandacht is dat mensen hun gedachten niet meer zo serieus nemen en dat
ze weer onbevangen in het hier en nu komen te staan, terwijl ze daarnaast doen wat ze werkelijk
belangrijk vinden. In de folder (2019) staan de volgende effecten van het programma beschreven;
een korte doorlooptijd van vier bijeenkomsten, met veel persoonlijke aandacht wordt de
persoonlijke veerkracht verhoogd. De medewerkers gaat anders denken, doen en voelen.

4. Fitter Nederland
Het doel van de interventie Fitter Nederland is stress te voorkomen en/of te verminderen door
elke dag via de mail een nieuwsbrief te versturen met kennis, inzichten en tips. Thema’s van de
nieuwsbrieven zijn positief denken, het in balans houden van taakeisen en hulpbronnen, de
kracht is van een goed team, vergroten van energie, belang van stressvermindering en vieren van
successen, het gezonde brein, voeding, beweging en slaap.
Naast de informatie in de nieuwsbrieven is het mogelijk elke dag mee te doen met de
dagopdracht: de challenge. Deze helpt om de aangereikte kennis eigen te maken. De interventie
duurt zeven dagen en start met een starterskit, vandaar de naam ‘Challengeweek’. De visie van
Fitter Nederland is dat wanneer de draagkracht en draaglast uit balans zijn, het van belang is om
de draagkracht bewust te vergroten, zodat de balans weer hersteld wordt. Zo kun je de draaglast
beter aan of zelfs verkleinen (Mail naar medewerkers, 2019).

5. CiEP
CiEP - afkorting van Change into Excellent Performance - is een interventie die als doel heeft om
de aanpak van werk door de medewerkers te veranderen (folder CiEP, 2019). Met CiEP leren de
medewerkers, volgens CiEP, te kiezen voor opbouwende werkgewoonten en te genieten van wat
dit oplevert aan energie en tevredenheid. Het programma van CiEP bevat twee
groepsbijeenkomsten, begeleiding op de eigen werkplek en twee keer individuele coaching.
Tussen de trainingsdagen in, is het de bedoeling om de uitgangspunten van het programma in
praktijk te brengen. De visie van CIEP is dat mensen alle ondersteuning krijgen om hun eigen
gedrag in overeenstemming te brengen met wat ze écht graag willen en waarvoor ze binnen hun
werk verantwoordelijk zijn.
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Organisatie en interventie
De interventies zijn uitgezet in een team of afdeling, een functiegroep of de individuele
medewerker kon zich inschrijven voor een interventie ongeacht zijn of haar functie of
teamlidmaatschap. Van de zeven interventies zijn er vijf interventies afrond en onderzocht bij vier
organisaties (zie tabel 2). De interventie Rebelpoint is twee keer uitgevoerd bij twee teams van
het Alfa-college en één keer bij één afdeling van het UMCG. Bij de afdeling van het UMCG is de
interventie voortijdig gestopt door een te grote daling van respondenten tijdens de interventie. De
interventie CiEP is uitgevoerd bij een afdeling van de Rijksuniversiteit van Groningen en bij de
Gemeente Groningen is gekozen voor de twee interventies, Fitter Nederland en Vitamine
Aandacht.
Organisatie
Alfa-college team 1 (Administratie)
Alfa-college team 2 (HRM afdeling)
UMCG neurologie
UMCG aio’s
Gemeente Groningen groep 1
Gemeente Groningen groep 2
Rijksuniversiteit Groningen

Interventie

1. Rebelpoint
2. Bedrijf de Wijsheid
3. Vitamine aandacht
4. Fitter Nederland
5. CiEP
Tabel 2. Uitgevoerde interventies

De andere twee interventies die meedoen met de pilot, lopen momenteel (december 2019) nog
door bij de organisaties. Het gaat om de interventie Het nieuwe gezonde werken 2.0 bij twee
teams van de Hanzehogeschool en de interventie Lifemanager bij twee afdelingen van het UMCG
(zie tabel 3). Van deze interventies zijn voor elk een T0-meting uitgevoerd en zodra de
interventies zijn geëindigd wordt de T1-meting uitgevoerd.
Nog lopende interventies
1. Het nieuwe gezonde werken 2.0
2. Lifemanager
Tabel 3. Nog lopende interventies
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Hanzehogeschool team 1 (Studentzaken)
UMCG team 1 (Longziektes)
UMCG team 2 (Reuma)

12

2. Methode
2.1. Basismodel

Het onderzoeksmodel naar de mentale gezondheid is gebaseerd op het Job DemandsResources-model (JD-R-model; Bakker, Demerouti, De Boer & Schaufeli, 2003; Demerouti,
Bakker, Nachreiner, Schaufeli, 2001; Bakker en Demerouti 2007). In de wetenschap wordt dit
concept vaak omvat door het concept welbevinden. Het basismodel wordt in Figuur 1 afgebeeld.
Het JD-R-model gaat uit van vier veronderstellingen.
Allereerst veronderstelt het model dat elke beroepsgroep eigen risicofactoren voor stress kent,
maar dat deze risicofactoren allemaal zijn te herleiden in twee categorieën, namelijk taakeisen
(job demands) en hulpbronnen (job resources). Het JD-R model oppert dus dat elk beroep te
maken heeft met taakeisen zoals mentale of emotionele belasting, emotioneel eisende klanten en
tempo en hoeveelheid van werk. Zonder voldoende herstelmogelijkheden kunnen deze eisen
leiden tot burn-out. Ook heeft elk beroep te maken met hulpbronnen, zoals zelfstandigheid,
leermogelijkheden, afwisseling in het werk, steun van leidinggevende / collega’s. Het model
veronderstelt dat hoge werkeisen leiden tot stressreacties en ongezondheid, terwijl veel
hulpbronnen leiden tot een hogere motivatie en productiviteit.
De tweede veronderstelling is dat het JD-R-model twee parallelle processen onderscheidt. Het
model schrijft stressreacties en ongezondheid toe aan voortdurende aanwezigheid van hoge
werkeisen en afwezigheid van (voldoende) hulpbronnen. De mentale, emotionele en zelfs fysieke
energie wordt steeds minder wat uiteindelijk tot een uitputtingsproces leidt. Aan de andere kant
zorgen veel hulpbronnen op het werk voor intrinsieke en extrinsieke energie. Zo ontstaat een
affectief-motivationele cirkel waarbij men zich bevlogen voelt door het werk en de werkdoelen
worden behaald. Dit wordt het motivationele proces genoemd.

Figuur 1. Het JD-R-model: een cyclisch en dynamisch model waarin alle aspecten van het werk worden
meegenomen wat tot positieve of negatieve uitkomsten leidt
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De derde veronderstelling is dat hulpbronnen de ongewenste invloed van werkstressoren op
burn-out en daarmee op negatieve uitkomsten compenseren. De laatste en vierde
veronderstelling is dat hulpbronnen vooral een positief effect hebben indien de taakeisen hoog
zijn; het is niet zozeer negatief om hoge taakeisen te ervaren, mits er genoeg hulpbronnen
voorhanden zijn. Men zet hulpbronnen zoals sociale steun in, wanneer de taakeisen zo hoog zijn
opgelopen dat men het werk niet meer alleen aankan. Hoewel dit model de balans tussen het
uitputtings- en motivationele proces benadrukt, wordt in toenemende mate de nadruk van zowel
onderzoeks- als HR-werk op de positieve uitkomstmaten gelegd. Het is niet zozeer het
verminderen van stress (stressoren verdwijnen namelijk echt niet!) waar de medewerkers en
uiteindelijk de organisatie beter van wordt, maar een oplossingsrichting naar duurzaam werk lijkt
steeds meer te worden gevonden in het vergroten van mentale gezondheid (bevlogenheid,
inzetbaarheid e.d.).

2.2. Onderzoeksopzet

In 2019 zijn binnen iedere organisatie twee teams gekozen om interventieonderzoek uit te
voeren. Per team/organisatie is bepaald welke interventie in de komende fase uitgerold worden
ofwel bottom-up ofwel top-down. De keuze heeft mede invulling gekregen door pitches die door
MKB-bedrijven over hun interventies zijn gehouden. Binnen het PMG werd gestreefd naar een
totale interventie-fase van maximaal een jaar: maximaal een half jaar voor de uitrol van de
interventie (dat verschilt per interventie) en drie maanden voor data verzamelen vooraf en ook
drie maanden achteraf inclusief het afronden van de betreffende fase. Dat is niet bij alle
interventies gelukt, maar wel zoveel mogelijk. Indien nodig is het onderzoek aangepast aan de
interventie en zijn in deze rapportage nog niet de resultaten van langer durende interventies
meegenomen.
De gebruikelijke fasering van praktijkgericht onderzoek (probleemformulering, diagnose, ontwerp,
interventie, evaluatie) is in dit onderzoek vertaald naar het IGLOO-model. Het IGLOO-model
(Nielsen et al., 2018) is gebruikt om de interventies op verschillende niveaus te monitoren ten
aanzien van mentale gezondheid. Het acronym IGLOO staat voor: Individu, Groep, Leider,
Organisatie en Omgeving. De monitoring van de interventies op ethische aspecten is door de
Hanze Ethische Advies Commissie (HEAC) goedgekeurd.
De analyse van de interventies is op een mixed-methods-wijze uitgevoerd. In eerste instantie
heeft een T0-meting plaatsgevonden met behulp van een beknopte online vragenlijst die per
email werd verzonden en zo spoedig mogelijk na de afronding van de interventie een T1-meting.
Daarin zijn de volgende concepten op ieder niveau van de IGLOO gemeten: burn-out,
bevlogenheid, veerkracht, emotionele, fysieke en mentale werkbelasting en de rol van
leidinggevende en collega’s.
Daarnaast was per IGLOO-niveau een T0-analyse en direct na de afronding van de interventie
een T1-meting uitgevoerd met focusinterviews van anderhalf uur met zoveel mogelijk deelnemers
aan de (in te zetten) interventies. Door het afnemen van semigestructureerde (diepte-)interviews
kregen de onderzoekers de gelegenheid om antwoorden verder uit te zoeken (Saunders et al.,
2019). Tijdens het interviewen konden de deelnemers hun antwoorden uitleggen en nader
uitwerken, zodat de onderzoekers de betekenis van hetgeen werd gezegd goed konden
interpreteren. Immers, mentale gezondheid is een complex begrip. Door het stellen van open
vragen, het doorvragen, het te laten herbenoemen, kwam de diepere uitleg en betekenis meer
helder op tafel. De interactieve discussie die op gang kwam, was voor zowel de onderzoekers
verrijkend, maar ook vaak voor de deelnemers. Belangrijk is ook te benadrukken dat er geen druk
was om tot overeenstemming te komen; elke mening telde. Met inachtneming van de diversiteit
aan antwoorden zijn bij het analyseren bepaalde trends en patronen naar boven gekomen, wat
inherent is aan dit soort onderzoek.
Er zijn 132 vragenlijsten uitgezet en 14 focusinterviews op zowel T0 en T1 afgenomen op locatie
waar de deelnemers aan de interventie werkten. De groepsgrootte varieerde tussen de 6 en 24
deelnemers. Tijdens het interview waren altijd twee onderzoekers aanwezig, waarbij één de
leiding nam en de ander notuleerde en als secondant optrad.
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In de vragenlijst werden algemene vragen gesteld, zoals naar geslacht, leeftijd, hoogst genoten
opleiding, functieduur en organisatie. Vervolgens kwamen werkgerelateerde thema’s aan bod met
4 antwoordcategorieën ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’, ‘altijd’, zoals geestelijke belasting. Een
voorbeelditem is ‘Vraagt uw werk veel concentratie?’ Ook vielen onder de belastende taakeisen
emotionele belasting met als voorbeeldvraag ‘Is uw werk emotioneel zwaar?’ en lichamelijke
inspanning ‘Heeft u tijdens het werk veel hinder van tillen of sjouwen?’ en werktempo en
hoeveelheid ’Moet u erg snel werken?’. Daarnaast werd gefocust op werk gerelateerde
hulpbronnen, zoals zelfstandigheid in het werk met als voorbeelditem ‘Heeft u vrijheid bij het
uitvoeren van uw werkzaamheden?’, Leermogelijkheden ‘Leert u nieuwe dingen in uw werk?’,
afwisseling in het werk ‘Moet u in uw werk telkens dezelfde dingen doen?’, toekomstonzekerheid
‘Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u over een jaar nog werk zult hebben?’ en sociale
ondersteuning van zowel leidinggevende ‘Is uw direct leidinggevende in staat om uw werk en
resultaten ervan op waarde te beoordelen?’, als van naaste collega’s ‘Zijn uw naaste collega’s in
staat om uw werk en de resultaten ervan op waarde te beoordelen?’.
Vervolgens werden vragen gesteld over de eigen gezondheid met voorbeelditems als ‘Over het
algemeen zou u uw gezondheid als … willen beoordelen.’, bevlogenheid ‘Op mijn werk bruis ik
van energie.’ en burn-out ‘Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk’.

2.3. Respondenten 2019

Hieronder in tabel 4 staat een overzicht met diverse informatie over de respondenten per
organisatie en interventie.
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Alfa-

Alfa-

college

college

UMCG

UMCG

UMCG

UMCG

Team 1

Team2

Aios

Reuma

Neuro

Long

N= 20

N=7

N=16

N=9

N=24

N=6

RUG

N=18

Gemeente

Gemeente

Hanze-

Groningen

Groningen

hogeschool

Team 1

Team 2

N=8

N=11

N=13

Totaal

N=132

Leeftijd
< 20 jaar
20-30 jaar

10,0

31-40 jaar

20,0

32,9

41-50 jaar

35,0

51-60 jaar

25,0

61-65 jaar

10,0

25,0
75,0

29,2
33,3

37,5

32,9

11,1

25,0

14,3

44,4

4,2

11,1

4,2

25,0

9,1

11,1

50,0

18,2

23,1

31,9

66,6

27,8

12,5

9,1

30,8

24,2

33,3

38,9

63,7

30,8

23,5

15,4

7,6

16,7

> 65 jaar
% man
Opleiding (%)
VMBO1
HAVO, VWO,
MBO
HBO, WO Bsc
WO, doctor
-

12,5

12,1

5,6
20,0

28,6

12,5

22,2

15,0
55,0
30,0

100

12,5

16,7

4,2

16,7

44,4

45,8

66,7

33,3

50,0

16,7

100,0

22,2

12,5

44,4

44,4

0,8
25,0

45,5

15,4

9,1

23,5
4,5

12,5

9,1

30,8

27,3

50,0

37,5

54,5

46,2

40,2

50,0

50,0

37,3

23,1

28,0

Aantal jaren werkzaam
bij deze organisatie (%)
< 2 jaar

30,0

2-5 jaar

5,0

68,8

29,2

6-10 jaar

10,0

18,8

12,5

11-15 jaar

15,0

> 15 jaar

40,0

14,3

Ervaren gezondheid2

18,4

17,3

85,7

18,4

33,3
33,3

50,0

27,3

30,8

25,0

5,6

25,0

27,3

15,4

23,5

50,0

12,5

18,2

7,7

17,4

22,2

12,5

9,1

15,4

10,6

18,2

30,8

23,5

17,9

17,1

17,7

22,2

4,2

33,3

20,8

66,7

22,2

16,2

19,4

16,0

16,1

17,3

Tabel 4. Beschrijving van de populatie 1

Of: HAVO-onderbouw, VWO-onderbouw, MBO 1

1
2

Ervaren gezondheid is een somscore van 5 items met een range van 5-25. Hoe hoger de score, hoe gezonder men zich

voelt.
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3. Resultaten
3.1

Kwalitatieve resultaten

1.

Interventie Rebelpoint

In deze sectie van het kwalitatieve deel van de resultaten wordt steeds in dezelfde vorm de
impact van elke interventie op de mentale gezondheid beschreven. Eerst wordt de Diagnose
gesteld door de mentale gezondheid en hulpbronnen en stressfactoren, dus vóór de uitrol van de
interventie (T0). Vervolgens wordt de besluitvorming en invoering van de interventie beschreven
en de verwachting van de interventie ten aanzien van de mentale gezondheid
(Interventieverwachtingen, ook T0) zoals het is ervaren door de deelnemers van de interventie.
Daarna is beschreven hoe de mentale gezondheid en hulpbronnen en stressfactoren worden
ervaren NA de interventie (Verandering, dus T1). Als laatste worden de resultaten
gepresenteerd van de ervaringen rondom de interventie en de impact van de interventie op de
mentale gezondheid; het gaat dus om de match tussen interventie en hun initiële aanleiding om te
participeren (Evaluatie, T1). Tot slot worden de resultaten per interventie getoond van de
adviezen om de interventie te verbeteren of beter te laten aansluiten aan de doelgroep.

Alfa-college team 1 (Administratie)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
De medewerkers van team 1 van het Alfa-college gaven zichzelf een cijfer op mentale
gezondheid. Het gemiddelde cijfer was een M= 7 (n =14) met een range tussen < 4 - 10 > (zie
tabel 5). De verschillen tussen ervaren mentale gezondheid waren groot.
Cijfer mentale gezondheid

T0

T1

Cijfer Rebelpoint

Alfa-college team 1

M=7 (n=14)

M =7,5 (n=15)

M = 6 (n=13)

Tabel 5. Ervaren mentale gezondheid T0 &T1 en cijfer interventie

De deelnemers ervaarden problemen op de werkvloer die zorgden voor een negatieve sfeer in
het team. Zoals werkdruk en communicatie in het team en niet gehoord worden door hogerop.
Die problemen bleven aanhouden, volgens een aantal deelnemers. “Het is ieder jaar te veel,
maar we redden het ook ieder jaar weer. Daarmee graven we onze eigen valkuil. Door te zorgen
dat altijd alles af is wordt er ook niks aan gedaan.” Niet iedereen heeft hier last van. De mate van
last bleek af te hangen van de functieduur en aanstelling en karakter. “Ik werk twee dagen per
week, dus ik heb wel last van de negatieve sfeer, maar kan me er persoonlijk gemakkelijker voor
afsluiten.” De hoeveelheid werk heeft niet alleen een negatieve impact. Medewerkers gaven ook
aan energie te krijgen van het werk afkrijgen en van de inhoud van het werk. “Diplomering is een
geweldige kluif waar je je tanden inzet, maar ik krijg juist ook energie van een lastige klus, als het
af is.”
Dat de mentale gezondheid op het werk niet alleen werd beïnvloed door factoren op het werk,
maar ook door factoren in de privésfeer, laat de volgende uitspraak van een medewerker zien; “Ik
ben heel vrolijk, want ik ben 2,5 week geleden vader geworden”.
Interventieverwachtingen
Voor een interventie was gekozen, omdat de sfeer op de vloer erom vroeg om heel snel iets te
doen. Daarin gaven de medewerkers en leidinggevende aan dat ze niet hebben ervaren dat ze
een keuze hadden in de type interventie. “De HR managers gaven aan dat ze een programma
hadden en toen is Anique (van Rebelpoint) uitgenodigd”.
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De positieve verwachtingen van de interventie waren meer bewustwording van de kwaliteiten van
het team, meer inzichten in de werkzaamheden, meer focus op het positieve en verhoging van
energielevel. “Bewustwording van onszelf en daardoor nog leuker presteren en dat er minder
wordt gemopperd en zo een andere energie krijgen.”
De negatieve verwachtingen van een aantal deelnemers waren dat de benadering te ‘zweverig’
kon zijn. “Het is alsof je een stickerdiploma en een lolly achteraf ga krijgen… Ik vind dat een
kinderachtige benadering.”
Verandering
Op mentale gezondheid hebben de deelnemers zich gemiddeld een hoger cijfer gegeven na de
interventie (T1), dan voor de interventie (T0) (zie tabel 6). Dat de interventie daar van invloed op
is geweest wordt niet duidelijk.
De ervaren mentale gezondheid was gemiddeld M=7,5 (n=15). Een deelnemer gaf zich een cijfer
1 in verband met heftige privéomstandigheden. Dit cijfer is daarom niet mee genomen. De range
valt dan tussen < 6 – 9 >. De teamleden lichten hun cijfers grotendeels toe met positieve
opmerkingen zoals “Ik voel mij goed, heb weer lol in mijn werk.” “Ik kan beter loslaten door
bewustwording.”
Evaluatie
De deelnemers ervaarden over het algemeen het proces als positief. De positieve respons had
onder andere te maken met dat gezamenlijk werd gepraat en de grotere bewustwording van hoe
je je voelt. In hun oordeel namen de deelnemers ook de positieve ervaring van het focusinterview
in de T0-meting van het onderzoeksteam mee. “Ja maar ik wil niet flauw doen, maar als we die
interventie niet hadden gehad, dan hadden we dit ook niet allemaal gehad. Ook niet de T0-meting
Happy Rebel was geen rocket science, maar als team is er wel wat gebeurd en dat is toch mooi.”
Niet alleen werkomstandigheden, maar ook privéomstandigheden maakten dat de deelnemers
zich beter of slechter zijn gaan voelen. Dat had verder geen connectie met de interventie in hun
ogen. “Door privéomstandigheden is het juist naar beneden geknald, maar voor het werk heeft
het mij niet naar een hoger level gebracht. “
Het gemiddelde cijfer dat het gehele team aan de interventie gaf was een M= 6 (n=13) met een
range tussen <4 - 7,5 > (zie tabel 6). De positief genoemde aspecten gingen over bewustwording,
indirect samenwerken, team leren kennen, grenzen stellen en complimenten geven. Eén
onderdeel van de interventie werd door de deelnemers als erg positief ervaren dit betrof het
onderdeel ‘Het geven van complimenten’. “Ik vond een oefening heel leuk, omdat je van elkaar je
kwaliteiten moest aangeven. Je ging over een hele andere manier over elkaar denken. Dit had
ene positief effect op het team; “Je bent meer bewust van het geven van complimenten en
ontvangen daarvan. Dat geeft je zelfvertrouwen en binding in het team.”
De helft van de deelnemers was niet over de gehele interventie tevreden. De dames deden het
wel leuk was de opmerking, maar hamerden teveel op ‘happy zijn’ en om dingen lost te laten. Ook
vonden ze dat niet alle thema’s van de interventie aansloot bij de problemen in het team. “Soms
miste de aansluiting tussen team en de dames. Was nu programma dat qua inhoud al vast stond.
Ik zou het beter vinden als eerst input vanuit team wordt gegeven en de inhoud van het
programma daar op wordt aangesloten.”
Het onderdeel over werkverdeling waren de deelnemers minder positief. “De werkverdeling
gingen ze te lang over door. Na een tijdje denk je hou maar op, daar komen we niet uit.” “We
hadden het over de diplomering die eraan kwam en we moesten het klein houden en dat liep
eigenlijk te hoog op.”
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Match probleem en interventie
De inhoud van de interventie sloot gedeeltelijk aan. Vooral het complimentenspel werd positief
ontvangen. De wijze waarop de interventie werd gebracht door de trainers werd verschillend
ervaren. De één gaf aan de twee trainers enthousiast te vinden, bevlogen. De ander vond het
soms te happy. “De inhoud van Rebelbox leuk, de benadering daar krijgen we jeuk van.”
Advies
In de besluitvorming van de keuze voor een interventie is vrijheid belangrijk. Qua inhoud hadden
de deelnemers als advies om de interventie meer te laten aansluiten aan het teamprobleem.
Daarnaast gaf een aantal deelnemers het advies om te zorgen dat deelnemers na een
bijeenkomst in een positieve flow weggaan en niet in een negatieve emotie. Tot slot was het
advies om niet te snel achterelkaar de bijeenkomsten te laten plaatsvinden.
Bijvangst onderzoek
De focusinterviews van de T0- en T1-meting door het onderzoeksteam werd door het gehele
team positief ontvangen. Voor dit team was het vooral belangrijk dat iedereen de gelegenheid
kreeg om zich uit te spreken. “Dit alleen al geeft energie, het spreken over wat er speelt in plaats
van opkroppen en in een negatieve sfeer blijven hangen.” “Het nu samenzijn even gal kunnen
spuien verlaagt het ook al.”

Alfa-college team 2 (HRM)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
Ondanks dat nieuwe mensen zich voegen in het team, omschreef team 2 van het Alfa-college
zich als een fijn, veilig, toegankelijk team met plezierige collega’s. Het gebouw en de koffie
werden als ‘ok’ omschreven. De werkomstandigheden ervaarden de deelnemers als goed en zo
ook de vrijheid en flexibiliteit. “Ik ervaar ruimte om dingen te doen.” Het team had plezier in het
werk en had leuke taken. De privéomstandigheden, zoals het hebben van jonge kinderen en
mantelzorger, beïnvloedden de ervaren mentale gezondheid. Gemiddeld ervaren mentale
gezondheid was M = 7,6 (n = 11) met een range tussen < 6 – 9 > (zie tabel 6).
Cijfer mentale gezondheid
Alfa-college team 2

T0
M = 7,6 (n=11)

T1
M = 7,5 (n=11)

Cijfer Rebelpoint
M = 5,0 (n=11)

Tabel 6. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie

De deelnemers (HR functionarissen) ervaarden onderbrekingen tijdens de werkzaamheden,
doordat ze op locaties tussen de medewerkers van het Alfa-college zaten. “Soms zijn we iets te
zichtbaar, doordat we tussen de medewerkers zitten. Er is een lage drempel om ons iets te
vragen.” Het op locatie zitten met collega’s en docenten in één ruimte leidde tot
concentratieproblemen. “Dan zit je er net lekker in en moet je weer opbreken en naar een andere
locatie of naar huis.”
Interventie verwachtingen
Het team heeft ingestemd met de interventie na voorlichting van een eigen teamlid die expert was
op het thema duurzame inzetbaarheid. Voor de interventie was niet een directe urgente
aanleiding zeiden ze, maar ze ervaarden wel werkdruk. . “Het is geen rijdende, maar denderende
trein waar je net voor springt of erop. Je komt op een feestje dat al aan de gang is.” “We hebben
lummeltijd nodig.” Het team koos toch voor de interventie om de eigen werkplezier te vergroten
en dit uit te dragen. Om extra inzicht te krijgen in de gebruikte werkvormen en omdat het ze een
leuke interventie leek. “We hebben er allemaal ja opgezegd, terwijl we allemaal in die denderende
trein zitten.”
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De verwachting was dat de deelnemers door de interventie zichzelf beter zou leren kennen, van
elkaar leren en elkaar gemakkelijker gaan aanspreken. Als bijkomend voordeel zag het team dat
ze door de interventie relatief meer gingen samenwerken. Het type interventie maakte ze dan niet
uit. Tot slot vond het team dat als ze de interventie adviseren voor teams in de organisatie, dat
het goed is je eigen team als rolmodel mee te nemen.
Verandering en Evaluatie
De deelnemers ervaarden geen verandering in de ervaren mentale gezondheid. Het gemiddelde
cijfer was M = 7,5 (n = 11) met een range tussen < 6 – 8 > (zie tabel 6).
Over het algemeen vonden de deelnemers het leuk om gezamenlijk aan de slag te gaan en om
elkaar te leren kennen, maar het bracht niet de verwachte vernieuwende inzichten. Het cijfer voor
de interventie was gemiddeld M = 5 (n = 11) met een range tussen < 4 – 7> (zie tabel 6). De
interventie werd ervaren dat het potentie heeft om meer bij te dragen aan werkgeluk, maar dat het
nu nog in de pilotfase zit. “De interventie bevat leuke oefeningen, maar nog onvoldoende
diepgang, onvoldoende kwaliteit/niveau in begeleiding. Veel gadgets, maar daar gaat het niet
om.” Het gehele traject werd als intensief ervaren, gezien de korte duur van de interventie. Voor
twee van de elf teamleden werkte de interventie energie verlagend. “Het hele uur ging in een
snelkookpan er gebeurde van alles en daarna stond je weer buiten…” “Elke keer was ik volkomen
leeg”.
De opdrachten tijdens de bijeenkomsten werden als meer waardevol ervaren dan de
huiswerkopdrachten. Vooral de bijeenkomst over normen en waarden werd positief ervaren en de
oefening ‘Ik waardeer aan jou dat…’. De deelnemers gaven aan bewuster te zijn geworden van
waar ze energie van krijgen en waarvan niet. De huiswerkopdrachten ervaarden ze als teveel.
“De huiswerkopdrachten waren veel voor één keer in de week. Je kan niet een
gedragsverandering door maken in de periode van een week. Het traject is natuurlijk wel langer.
Maar als je het huiswerk dan niet af had, had je er een slecht gevoel over.”
Match probleem en interventie
Voor het team was er niet een directe urgente aanleiding om de interventie in te zetten. De
interventie werd ervaren alsof het een negatieve inslag had. “Hadden wij een probleem? Aan de
voorkant vanuit gegaan”. Het programma sloot niet voldoende aan en er was te weinig ruimte
voor gebeurtenissen die ontstonden tijdens de bijeenkomsten. De interventie zorgde wel voor
teamkennismaking met ook de nieuwe collega’s, maar dat had ook op een andere wijze kunnen
worden vormgegeven.
Advies
Het traject komt meer tot zijn recht als het wordt opgeknipt en de deelnemers meer tijd krijgen en
meer rust ervoor hebben om het uit te voeren. Timing is hierin van belang. Voor één inspiratiedag
is het ook geschikt. Met meer maatwerk kan de interventie succesvoller zijn bij teams. Tot slot zijn
twijfels geuit over het meenemen van privéproblematiek tijdens de bijeenkomsten. “Je komt bijna
in een soort psychotherapie. Privéproblematiek is gewoon wel wat anders…”

UMCG neurologie

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
Mentale gezondheid van de afdeling Neurologie UMCG werd als goed ervaren. Het gemiddelde
cijfer van de deelnemers was M = 8,1 (n=7) met een range tussen < 6,5 – 9 > (zie tabel 7).
Cijfer mentale gezondheid

T0

T1

Cijfer Rebelpoint

UMCG neurologie

M = 8,1 (n=7)

n.v.t.

n.v.t.

Tabel 7. Ervaren mentale gezondheid T0. T1 en cijfer interventie niet aanwezig
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Het cijfer 6,5 werd genoteerd wegens privéomstandigheden en was niet werkgerelateerd. De
deelnemers omschreven het team als fijn, met gezellige collega’s die hulpvaardig en open waren.
De hulpbronnen zijn collega’s, het buddysysteem, positieve feedback, tevreden patiënten en
familie, een kleinigheidje op de dag van de verpleging en als taken worden afgerond. De
stressfactoren die de deelnemers aangaven zijn de werkdruk en privéomstandigheden,
verantwoordelijkheid voor nieuwe collega’s en het rooster. “Wel is het zo dat het rooster
regelmatig niet goed loopt en daardoor heb ik te weinig hersteltijd en ook die onregelmatige
diensten maken het extra pittig.” Eén teamlid gaf het kernachtig aan; “Als er wordt gemopperd,
dan is het over het rooster”.
Interventie verwachtingen
De interventie was de leidinggevende aangeboden en ze besloot om het aan te bieden aan het
team, omdat zij het belang en relevantie van het onderwerp zag. Een aantal teamleden zag het
als een cadeautje en de verwachting was dat het zou zorgen voor stukje bewustwording en hoe je
met werkdruk omgaat.
Verandering en Evaluatie
Na overleg met Rebelpoint is de interventie na ongeveer 3 weken gestopt door onvoldoende
opkomst van de teamleden. Elke week waren vier meetings gepland en op elke meeting moesten
er minimaal 10 mensen komen. Dat lukte niet. De opkomst bleef mager, zelfs na het verwerven
van meer bekendheid en het motiveren van de teamleden. De reden hiervoor was dat de
bijeenkomsten lastig te plannen waren door de grootte van het team (80 collega’s en de
teamleden moesten hiervoor ook van huis komen. Zij kwamen niet op hun vrije dag voor een
bijeenkomst terug ook al waren ze positief. Daarnaast sloot de benadering van de interventie niet
altijd aan bij de beleving van de teamleden. De begeleiders deden hun best, maar de interventie
werd ervaren als te hip, modern en vlot. Tot slot werd de belasting van de wekelijkse
bijeenkomsten en huiswerkopdrachten als te hoog ervaren.
Match probleem en interventie
Het team kreeg de interventie aangeboden, maar er was geen vraag uit het team. De ervaring
van de leidinggevende over de inzet van de interventie was dat het team echt een probleem
diende te ervaren, wil de interventie succesvol zijn.
Advies
Het advies is om de interventie in te zetten als er een probleem is op het gebied van verzuim,
ontevreden collega’s en werksituaties die negatief beleefd worden. En als een team problemen
heeft, ga breder kijken. Stel een delegatie van het team samen en bekijk wat het team nodig
heeft.

2.

Interventie Bedrijf de Wijsheid

UMCG artsen in opleiding

Diagnose van ervaren mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
De artsen in opleiding van het UMCG (aio’s) die deelnamen aan het onderzoek ervaarden hun
mentale gezondheid als redelijk voldoende. Uit het schriftelijke gedeelte komt een gemiddelde
cijfer van M = 6,9 (n=10) < 5,5 – 8 > (zie tabel 8).
Cijfer mentale gezondheid

T0

T1

Cijfer Bedrijf de wijsheid

UMCG aio’s

M = 6,9 (n=10)

M = 7,6 (n=4)

M = 7,8 (n=4)

Tabel 8. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie
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Het cijfer 5,5, (2x) werden toegelicht dat de balans meer naar werk uitging dan naar privé leven.
De overige cijfers waren een 7 of hoger. De argumenten die daarvoor werden gegeven dat op het
moment van het interview meer balans werd ervaren tussen werk en privé.
De deelnemers gaven aan dat de patiëntenzorg voorop staat en het verantwoordelijkheidsgevoel
hoog is. “Ik denk dat heel veel mensen en dan kijk ik om mij heen, ook uitvallen als ze echt niet
meer kunnen. Ik denk dat heel veel aio’s of artsen van tevoren niet mee lopen of beter handelen,
maar pas aan het eind. Als het echt niet meer gaat. En dan ook goed uitvallen, dat ze hun grens
ook ver voorbij zijn.”
De stressfactoren die de deelnemers aangaven, waren de afhankelijkheidsrelaties met de
supervisors. “Je moet het gewoon doen, het is slikken of stikken.” “Hij kan vaak bemiddelen voor
je werkplek bijvoorbeeld.” De wijze waarop de opleiding wordt ingevuld werd als kinderachtig
ervaren. “Dan zijn we een soort 30+ en dan worden we nog steeds als een soort kleuter
behandeld.” De eigen regie in de opleiding bleek in de werkelijkheid niet te worden ervaren. “Het
wordt verkocht als dat je de baas bent over je eigen opleiding. Je moet je eigen opleiding maken,
maar op het moment dat je daar regie over wilt nemen, dan kan dat vaak niet gehonoreerd
worden.” En de rol van aio’s die de ze hebben in een groter ziekenhuis zoals UMCG, werd anders
ervaren dan in een kleiner ziekenhuis. Ze voelden zich meer een tijdelijke kracht die weinig mag
meebeslissen. “In de logheid van het systeem als arts-assistent ben je in dit ziekenhuis veel meer
een voorbijganger…. In een kleiner ziekenhuis ben je veel meer een continue factor.” Dit zorgde
voor minder betrokkenheid voor de organisatie en verandering.
De druk van de angst om een fout te maken bij patiënten in de huidige maatschappij was een
andere stressfactor. “Het gaat om mensen, om leven. Je maakt echt iemand kapot.” “Er wordt ook
steeds minder getolereerd niet zo zeer onderling, maar ook vanuit de samenleving.” Deze
stressfactor leidt tot over diagnostisering dat leidt tot vergroting van de werkdruk. “Als je 100%
zeker wilt zijn, dan moet je alles uitsluiten en altijd meer doen. Maar wel met minder tijd.” De
werkdruk werd in de patiëntenzorg hoger ervaren dan tijdens onderzoekswerkzaamheden.
Tijdens de onderzoekswerkzaamheden ervaarden de deelnemers meer eigen baas te zijn over de
agenda. In de patiëntenzorg heb je onder andere minder regie over je eigen werktijden. “We
hebben best wel rigide, stug vak. Er wordt heel veel voor je bepaald. Wat je gaat doen. Wat voor
patiënten je gaat zien. Wanneer je weer naar huis kunt. Van wijze spreken. Het is best wel aflexibel.” Daarnaast ervaarden de deelnemers een hoge emotionele belasting. “Het is een plek
waar je makkelijk leeggezogen wordt. Je moet tegen alles bestand zijn en voor alles opdraven.”
De administratie, onder andere het epic systeem, wekte frustratie op. “Het is een doel op zich
geworden en we rennen er allemaal achter dat doel aan. In plaats van die meneer of mevrouw die
tegenover je zit.” Andere stressfactoren zijn de privéomstandigheden zoals de drukke levensfase
waarin de ouders worden ouder en de fase van gezinsuitbreiding start, slecht werkende
planningen, de toekomstige invulling van de functie van arts-specialist. “De specialist van de
toekomst zou dan alles overleggen met de patiënt. Dan denk je dat werkt dus niet . Ik heb hier
twaalf jaar voor geleerd, dan kan je nooit op hetzelfde niveau komen in tien minuten.”
Genoemde hulpbronnen waren het hebben van leuke collega’s, leuke sfeer, stellen van een
mooie diagnose, inhoudelijk sparren met huisarts of collega’s, dingen geregeld krijgen, herkennen
van dezelfde worstelingen in een intervisiegroep, thuissituatie, de diensten, een zaal ‘strak
leggen’.
Interventie verwachtingen
Voor de interventie hebben de aio’s bij het UMCG zelf de keuze gemaakt om zich in te schrijven.
Van de twee interventies die het assistentenbestuur kreeg aangeboden, leek de interventie Bedrijf
de Wijsheid het meest geschikt. De flyer was vervolgens per mail door de assistentenbestuur
verstuurd en de aio’s konden zich individueel inschrijven.
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De genoemde redenen om mee te doen, waren gericht om tijd te nemen om na te denken en
zichzelf beter leren kennen als arts en als mens en de verhouding daartussen. “Wil eigenlijk
graag systematischer nadenken die in het algemeen met gezondheid en het zorgsysteem te
maken hebben, maar ook het belang van zorg voor je gezin en die je soms minder verzorgd dan
je patiënten, maar beiden hebben hun belang en ook recht op aandacht en liefde. Het gaat niet
zozeer om hoe je moet balanceren, maar meer hoe ligt die verhouding wat is reëel.” “Wat is een
goede dokter, waar moet je aan voldoen?”
Verandering en Evaluatie
De deelnemers gaven aan zich goed te voelen. Eén gaf aan zich gestrest te voelen door
werkdruk en privé, maar had voldoende regelmogelijkheden, steun van collega’s en netwerk.
Het gemiddelde cijfer op mentale gezondheid was een M = 7,6 (n=4) met een range tussen <7 –
9> (zie tabel 8).
De interventie kreeg een gemiddelde cijfer M =7,8 (n=4) met een range tussen
<7,5 – 8> (zie tabel 8). De interventie hielp om de gedachten te ordenen, bewuster naar de
omgeving, communicatie en denkpatronen te kijken, om te relativeren en blik te verruimen. De
aspecten die als waardevol werden ervaren waren het schoon luisteren, het doorvragen in de
onderdelen individuele gesprekken en groepsgesprekken. De impact van de interventie op de
mentale gezondheid werd ervaren als minimaal.
Match probleem en interventie
De deelnemers vonden de interventie meer preventief geschikt, dan dat het een methode was om
problemen op te lossen. Bij stressproblemen raden ze coaching aan.
Margit was meer aan het ontrafelen, zij is geschikt als je tegen dingen aanloopt of piekert. Alle
deelnemers raden de interventie aan als je arts wordt. “Het is een stukje persoonlijke
ontwikkeling.” “Ik zou het iedereen aanraden, omdat je bewustwording creëert om anders leren
denken, doordenken, hersengymnastiek…. Misschien wel preventief inzetten, echt geschikt voor.”
De deelnemers vonden de begeleidster van de interventie goed. “Complimenten voor Margit, ze
had de bijeenkomsten goed voorbereid.”
Advies
Een advies dat de deelnemers gaven was om de interventie duidelijker aan te bieden en van te
voren meer informatie te geven. “Dit is toch een kans voor iedereen om mee te doen. Veel
mensen waren zich er niet bewust van dat het er was.”

3.

Interventie Vitamine Aandacht - ACT

Gemeente Groningen groep 1

Diagnose van ervaren mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
De medewerkers van gemeente Groningen die meededen aan de interventie Vitamine Aandacht
gaven hun mentale gezondheid een gemiddeld cijfer M = 5,8 (n=7) met een range tussen < 4 –
7> (zie tabel 9).
Cijfer mentale gezondheid
Gemeente Groningen
groep 1

T0
M = 5,8 (n=7)

T1
M = 7,3 (n=4)

Cijfer Vitamine Aandacht
M = 6,8 (n=4)

Tabel 10. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie

De deelnemer met de 7 gaf aan zich op het moment mentaal sterk te voelen, maar wel gauw uit
balans te zijn. De overige deelnemers ervaarden geen goede mentale gezondheid: weinig
energie, moe prikkelbaar, stress van het werk en of door privéomstandigheden.
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De werk gerelateerde stressfactoren waren het werken in een kantoor en hoe de werkgever
omgaat met z’n medewerkers. Een aantal deelnemers gaf gemis aan waardering aan. “Als je kijkt
naar de gemeente Groningen is het hartstikke mooi dat er zo veel mogelijk is op
opleidingsgebied. Maar wil je dat mensen mentaal gezond zijn, dan moet je investeren in iets
anders. En dat is hoe je om gaat met je personeel. En dan kan je er veel cursussen tegen aan
gooien, maar uit eindelijk wil je gewoon waardering.”
Een ander werk gerelateerde stressfactor was werkdruk. “We moeten nogal bezuinigen binnen de
directie en er komen eigenlijk alleen maar taken bij. Er gaat nooit iets af en er is onlangs een
collega weg gegaan en in de zomer gaat er weer een weg. We weten dat één collega daarvan
helemaal niet wordt opgevuld, dus dat werk moeten we opvangen en van de ander krijg ik er nu
een taak bij. Het is geen mega taak, maar het is wel weer eentje die erbij komt. Het wordt nooit
minder.” Daarnaast drukte de politieke en bestuurlijke druk in bepaalde functies. “Er wordt veel
van je verwacht en geëist. Ik voel die druk constant.” Een jongere deelnemer gaf aan de druk te
ervaren om met een frisse blik op het werk te verschijnen. “Ik ben opgegroeid met social media
en internet, dus ik voel vanuit mezelf de druk dat ik met al die hippe dingen moet komen.” Ook
emotionele klantencontacten leverden stress op. “We zitten aan hun eerste levensbehoefte, het
inkomen, dus dat kan ook alle kanten op schieten en dat gaat je niet in de koude kleren zitten.“
De privé gerelateerde stressfactor die de deelnemers noemden was het piekeren. “Ik ben ook een
piekeraar en als ik dan op zondag slecht slaap, doe ik op maandag veel minder.” En een ander
privé gerelateerde stressfactor was het goed combineren van werk en privé.
De genoemde hulpbronnen waren de ervaren flexibiliteit van de werkgever, “Je mag thuiswerken
en er is best een hoop mogelijk.”, het afronden van taken, het oplossen van klachten, werken met
belangrijke vraagstukken en het hebben van affiniteit met de stad Groningen.
Interventie verwachtingen
De interventie Vitamine Aandacht is ten allereerst uitgezet bij de gemeente Groningen via een
mail naar de jongeren netwerkgroep. Vervolgens is de inschrijving open gezet voor alle
medewerkers vanwege te weinig aanmeldingen. De deelnemers waren medewerkers met
verschillende functies die behoefte hadden aan de inhoud van de interventie. De redenen
waarom deelnemers zich opgaven, waren dat de interventie inspeelde op de behoefte en dat de
timing goed was.
De deelnemers hadden bepaalde verwachtingen van de interventie. Ze hoopten op tips om jezelf
rustig te krijgen, het kunnen loslaten van piekergedachten, leren focussen op talenten, het leren
stellen van grenzen en acceptatie. “Je denkt altijd dat je de perfecte baan moet hebben en dat
alles goed moet lopen, maar het is niet altijd zomer. Dat je daar ruimte voor hebt en het ook goed
is zoals het is.”
Verandering en Evaluatie
De mentale gezondheid ervaarden de aanwezige deelnemers na de interventie beter dan voor de
interventie. De gemiddelde cijfer was een M = 7,3 (n=4) met een range tussen <7 – 7,5 > (zie
tabel 9). Het voordeel dat de deelnemers ervaarden na de interventie was meer bewustwording
van zichzelf. “Even stilstaan en kijken waar je nu staat, bewustwording.” De meer rust die ze
ervaarden weten ze niet alleen aan de training, maar ook aan de zomervakantie. Ze gaven aan
beter voor zichzelf te kunnen zorgen en hadden het gevoel meer weerbaarder te zijn. “En in dat
liever voor jezelf zijn zit ook een stukje stressreductie in. Zo nu en dan bewust worden dat je het
zelf bent die de regels oplegt. En beseffen dat je kunt kiezen. Dat minder streng zijn voor jezelf,
daar is de nadruk opgelegd.” Het uit je comfortzone stappen en doelen stellen werden ook
genoemd als leereffect. Naast dat het beeld over jezelf niet is wie je hoeft te zijn.
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De interventie krijgt van de deelnemers het cijfer M= 6,8 (n=4) met een range tussen < 6 – 7,5 >
(zie tabel 9). De argumenten hiervoor waren dat de trainer gedreven, flexibel, motiverend en als
begripvol werd ervaren. Daarnaast ervaarden de deelnemers de training qua opzet en inhoud als
een goede cursus, maar door de korte duur was de impact kleiner dan mogelijk was. “Fijne
training, maar te kort op elkaar. Iets meer ruimte tussen de bijeenkomsten was fijn geweest. Je
kunt de stof beter tot je nemen en de oefenmogelijkheid wordt groter waardoor je hier mee
voordeel uit zou kunnen halen.”
Match probleem en interventie
De deelnemers hebben zich voor de interventie inschreven, omdat de behoefte er naar was. Ze
merkten wel op dat als de organisatie individuele cursussen aanbiedt, zoals de interventie
Vitamine aandacht, het probleem bij de individuele werknemer wordt neergelegd.
Advies
Voor de interventie adviseerden de deelnemers om drie weken tussen de bijeenkomsten te
plannen. De training mag een half jaar duren en bestaan uit meer bijeenkomsten. De kwaliteit van
de trainer vormt een belangrijk onderdeel de training. De interventie wordt geschikt geacht voor
iedere situatie, behalve voor mensen die al over het randje zitten, die het niet meer aankunnen.
De benadering van de training moet de mensen wel liggen. “Ik denk dat je iedereen hiermee zou
kunnen helpen die daarvoor open staat. Als je niet van mindfulness houdt, dan sla je de plank
flink mis.”

4.

Interventie Fitter Nederland

Gemeente Groningen groep 2

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
De medewerkers van gemeente Groningen die deelnamen aan het onderzoek gaven zichzelf op
hun ervaren mentale gezondheid een gemiddeld cijfer van M = 6,9 (n=10) tussen een range van
< 5,5 – 8 > (zie tabel 10).
Cijfer mentale gezondheid
Gemeente Groningen groep 2

T0
M = 6,9 (n=10)

T1
M = 7,3 (n=10)

Cijfer Fitter Nederland
M = 7,1 (n=10)

Tabel 10. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie

Twee deelnemers met het cijfer 8 gaven aan dat werk en privé in balans zijn. De vier deelnemers
die de cijfers 7 en 7,5 ervaarden gaven aan meer werk gerelateerde stress te ervaren. Een aantal
voorbeelden was: onveilige leidinggevende, te weinig inhoudelijke sturing, hoge werkdruk door
overspannen collega’s, flexplekken. Ze ervaarden wel vrijheid op het werk. De andere vier
deelnemers ervaarden een slechtere mentale gezondheid. Ze gaven de cijfers 5, 5, 6 en 6,5 met
als argumentatie dat ze zich niet goed voelen en dat de oorzaken daarvan de fysieke toestand
was, maar ook het niet thuis voelen in de organisatie en de onduidelijkheid over functies en
organisatiestructuur.
Eén van de grootste stressfactor was de software. “De emmer is zo vol, er is zo veel wat tegen
werkt als je stressgehalte hoog is. Dat voel je dan ook, als je weer niet iets kan opslaan dan zitten
de tranen gewoon hoog. Ik kan me niet herinneren dat ‘control s’ het gewoon deed. Het zou wel
helpen als basis op orde is. Je moet allemaal dingen door borstelen, voordat je in je ‘werk zen’
komt.”
Andere stressfactoren waren de hoge werkdruk, geen steun ervaren van leidinggevenden,
besluiteloosheid van het bestuur en onduidelijk geformuleerde opdrachten. “Concreet
opdrachtgeverschap binnen de organisatie is bagger.” Een aantal deelnemers ervaarde een
flexplek en kantoortuin als een ongunstige werkplek. “Je bent met alle omstandigheden om je
werk heen aan de slag om je werk te kunnen doen.” De jongere deelnemers ervaarden
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onveiligheid over hun arbeidsrechten. “Ik heb ook een jaarcontract en iedereen zegt: het wordt
wel verlengd, maar dat weet je niet. Veel jongeren verlaten de organisatie vanwege dit soort
problematiek. Het is heel frustrerend dat er niet naar jongeren worden gekeken.” De laatste
stressfactor die werd genoemd was het verminderde gevoel van ergens bij horen dat was
veroorzaakt door de reorganisatie. “Een groep is geen team. Een team kun je bij horen, een
groep doe je even mee en kun je verlaten. Zorgen over groepsorganisatie, dat levert stress op.”
De genoemde hulpbronnen waren contact met collega’s, positieve feedback, de ervaren vrijheid
in het werk, de maatschappelijk opdrachten, het afronden van klussen, helderheid over het werk,
duidelijke opdrachten en het gevoel hebben erbij te horen. “Wij zijn wel een team gelukkig. Sinds
1 januari een teamleider en die zorgt ervoor dat dit een team is en niet meer een groep. Dat
waren we eerst wel. Mensen voelen zich nu veiliger, ze hebben vertrouwen dat we het op de rit
krijgen en het vertrouwen onderling groeit.
Interventie verwachtingen
De deelnemers vanuit verschillende afdelingen en functies konden zich individueel aanmelden
voor de interventie. Desalniettemin bleek dat niet iedereen duidelijk voor de bril had dat een
interventie betrokken was bij het onderzoek naar mentale gezondheid op het werk. De
uitnodigingsmail was wat hun betreft niet duidelijk genoeg. Een aantal deelnemers dachten zich
te hebben opgegeven voor het onderzoek over ‘werkstress’. De reden waarom ze zich
aanmelden, was om hun mening over werkstress in de organisatie te geven.
Verandering en Evaluatie
De deelnemers gaven de interventie een gemiddeld cijfer van M = 7,1 (n=10) met een range
tussen < 6 – 8,5> (zie tabel 10). In de basis bevatte het goede tips en basiskennis voor het
creëren van een goede mentale gezondheid.
De interventie Fitter Nederland heeft door de duur van de interventie, één week, nog weinig
impact gehad op de mentale gezondheid ervaarden de deelnemers. Ik denk een week is te kort.
Dan zie je geen verandering. Ik geloof wel dat er goede tips waren. Daar ga je op termijn vast iets
van merken. Maar op dit moment kan ik niet zeggen dat de mentale gezondheid is verbeterd. De
gemiddelde cijfer op de ervaren mentale gezondheid na de interventie was M= 7,3 (n=10) met
een range tussen < 6 – 8,5 > zie tabel 10. Een verklaring voor de verhoging van het gemiddelde
cijfer zou kunnen zijn dat de samenstelling van de deelnemers aan de T1 focusinterview anders
was dan de samenstelling van de T1 focusinterview.
De deelnemers vonden dat de interventie een beginnerscursus was over stress. De verwachting
was meer diepgang. Voor de ene gevorderde deelnemer op het gebied van stress was de
herhaling een minder probleem dan voor de ander. “Als je Sven Kramer ziet schaatsen en je
hoort de coach brullen, dan brult die de instructies die je op les 1 of 2 geeft aan iemand die nog
niet kan schaatsen. Blijf in je houding, zijwaarts afzetten etc. Dat betekent dat je op het hoogste
niveau onder druk weer terugvalt in de elementaire basisprincipes. Dus het is nooit verkeerd om
dingen te herhalen en jezelf daaraan te toetsen.”
Elke deelnemer had wel één of meer tips uit de dagelijkse nieuwsbrief gehaald om het uit te
voeren of had het daadwerkelijk al uitgevoerd. De bewustwording over de eigen omgang met
stress leek vergroot. “Bij mij had het effect dat er qua instrumentarium niks nieuws was en het mij
ook geen enorm voordeel opleverde. Maar het was wel een moment om stomweg stil te staan
met waar ik mee bezig ben en even te beseffen dat dit een treetje hoger staat.” “Ik ben me juist
bewust geworden dat ik niet mentaal gezonder ben geworden. Ik heb mij gerealiseerd dat ik
helemaal niet goed bezig ben en in valkuilen trap.”
Match probleem en interventie
De interventie lost de ervaren problemen in de organisaties niet op volgens de deelnemers. Het is
een reactie op de situatie. Het werkt slecht aan de eigen beleving. Voor het oplossen van het
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probleem is het goed om in kaart te brengen wat de stressfactoren in de organisatie zijn. “Ik zou
het waardevol en sterk vinden vanuit de organisatie als zij medewerkers durven te vragen wat
voor hun de frustrerende stressfactoren zijn. Wat maakt het dat je met een ontevreden gevoel
naar huis gaat. Dat zou al een aantal kernpunten in ons bedrijf bloot leggen. Is er een spiegel
waarin je durft te kijken. Dan heb je voor de gemeente Groningen bekeken waar het hem in zit.
De stress staat ‘sky high’ in de problemenlijst? Daar moet een antwoord op komen dit kan je niet
langer negeren. Laten we het gesprek aan gaan en het taboe doorbreken, ook al is het heel
kleinschalig in je directe werkomgeving. Met je teamleider heb je het soms getroffen en soms
niet.”
Advies
De interventie werkt beter, denken de deelnemers, als er meer tijd zit tussen de nieuwsbrieven.
Ze hebben dan ook tijd om de opdrachten uit te voeren. “We kregen vorige week elke dag die
nieuwsbrieven en ik had mij voorgenomen om dat elke dag te doen, maar door de drukte schuif je
het naar voor en komt het er gewoon niet van.” “Maar als je er in de hele week iedere dag eentje
krijgt, dan werkt dat bij mij niet. Want de eerste probeer ik vol te houden en de rest valt in het
niet.” Daarnaast gaven de deelnemers tips om verdieping aan te brengen in de interventie ten
aanzien van de stressfactoren en hoe je deze kunt verminderen en het betrekken van de
werkgever als organisatie en als werkomgeving in de interventie.
De teamleiders bleven in deze interventie uit beeld, terwijl ze door de deelnemers als cruciaal
worden ervaren. De teamleider dient een team te creëren en niet een groep, biedt ondersteuning
bij re-integratie, is gesprekspartner bij stress, organiseert voldoende capaciteit en regelt de
arbeidscontracten.
Een ander advies was om de interventie in te zetten bij een afdeling of een clubje van de afdeling
om dan gezamenlijk, met ook de teamleider, het onderzoek van Platform mentale gezondheid te
doorlopen. De collega’s en teamleider vormen dan sparringpartners. Laat dus niet alleen
medewerkers, maar ook teamleiders en directie de interventie doorlopen. Volgens de deelnemers
ervaren zij ook stress
De rol die HR in de organisatie bij werkstress speelt, mag volgens de deelnemers meer
werknemersgericht zijn. “Het algemene gevoel is dat de HR meer voor de werkgever is dan voor
de werknemer.

5.

Interventie CiEP

Rijksuniversiteit Groningen

Diagnose van ervaren mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
De medewerkers van het team van de Rijksuniversiteit Groningen die meededen met de
interventie CiEP gaven hun mentale gezondheid een gemiddeld cijfer van M = 7,5 (n =12) met
een range tussen < 5,5 – 9 > (zie tabel 11).

Cijfer mentale gezondheid
RUG

T0
M = 7,5 (n=12)

T1
M = 7,6 (n=14)

Cijfer CiEP
M = 5,1 (n=14)

Tabel 11. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie

Twee derde van de deelnemers was grotendeels positief over hun ervaren mentale gezondheid.
Een derde van de deelnemers lichtten hun cijfer toe met de informatie dat de ervaren mentale
gezondheid wat minder was door stress. Privé ging het goed, ondanks dat ze geen energie
kregen van het werk. “Ja, die houd ik niet over. Persoonlijk wel, maar qua werk niet. Werk levert
geen energie op.” Ziekteverzuim was hoog in het team. De helft van het team was afwezig door
ziekte. De deelnemers die nog wel werkten gaven aan dat het momenteel nog goed ging,
ondanks de vele afwezige collega’s. “…ik denk dat het met mij wel goed gaat, maar heel veel van
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mijn collega’s zijn inmiddels afwezig. Langdurig verzuim, twee met lichamelijke klachten en twee
of drie met een burn-out. Vijf van de acht zijn ongeveer afwezig.”
Een stressfactor was onduidelijke communicatie van de leidinggevenden naar de medewerkers.
Alle negatieve dingen van communicatie kunnen we eigenlijk wel vaststellen. Onvolledig, te laat,
tegenstrijdig. Soms zo vaag, rookgordijn mag je ook wel opschrijven. Soms vraag je je af of ze het
er om doen en of er niet een ander plan is, want dan snappen we het helemaal niet. Loyaliteit
gaat ver maar als dat begint te knakken, dat je denkt dat je wordt bedonderd dan is het heel
moeilijk om die loyaliteit terug te halen.
Een andere stressfactor was de blijvende onduidelijkheid over de werkzaamheden na de
reorganisatie en het verschil in gewenste en daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.
“Ja, ook omdat vanuit het beleid is ingezet, maar dat is niet gecommuniceerd naar de mensen
waar wij het werk voor doen. De mensen op de faculteit. Dit is al drie jaar gaande maar de
verwachtingen op de faculteit zijn nooit bijgesteld. Dus wij zitten echt in een soort spagaat van
wat er aan de ene kant van ons verwacht wordt en wat er vanuit de leidinggevende verwacht
wordt.”
Het gevoel dat niet meer voor werkzaamheden werd gekozen die de klant als waardevol ervaart,
knaagde aan het gevoel van waardering en leverde ook stress op.
“Wij riepen dan dit spreekt een soort blijk van gebrek aan waardering uit en dan riepen zei “nee,
dat is niet zo!”. Maar een hele boel werk dat aan de faculteit gewaardeerd wordt, wordt dus niet
meer gedaan. En dat komt dan heel slecht over bij ons. Wij denken dan: waar doen we het
eigenlijk voor. Voor ons gevoel doen we goed werk en dat blijkt ook uit de faculteit, maar niet voor
onze leidinggevende en van het managementteam. We hebben zelfs een bijeenkomst gehad met
het managementteam en dan zeggen ze dat we heel belangrijk werk doen, maar de volgende
keer wordt er niets aangevuld en als er zieken zijn dan hebben ze geen haast om vervangers in
te vullen.”
De andere stressfactor was dan ook het capaciteitsprobleem dat onder andere uit voorgaand
handelen van het managementteam ontstond. “Heel veel negatieve energie komt door het totale
gebrek aan vervanging, ook al zie je een half jaar van te voren aankomen dat iemand met
zwangerschapsverlof gaat, kunnen ze het toch presteren om geen vervanging te regelen. De
mensen die door ziekte en burn-out uitvallen kan je niet allemaal voorzien. Maar voorbeelden als
zwangerschap en pensioen hadden ze allemaal kunnen voorzien.”
Het niet vervangen van medewerkers had impact op de ‘achterblijvers’. “Voor onderwijs is ons
team echt gedecimeerd. Je blijft als ‘last person standing’ over. Met mij gaat het goed, maar dat is
inderdaad wel, omdat je weet hoe je je defensies moet opbouwen.” En als wel vervanging werd
geregeld, dan hadden de deelnemers twijfels over de introductie van de nieuwkomers door de
structurele onderbezetting. “Eentje gaat beginnen in juni en eentje in juli. In juni is net bekend
geworden dat er weinig mensen aanwezig zullen zijn. Dus de kans is groot dat iemand hier
‘verloren aanwezig’ gaat zijn.”
De ervaren hulpbronnen waren de positieve relaties met collega’s, gevoel bij de groep te horen,
de vrijheid om de werkzaamheden in te vullen energie gevende taken en positieve reacties van
klanten. “We maken af en toe grapjes over bedankjesfolders We krijgen soms mails van “super”
“zo snel gereageerd”. Dat heb ik allemaal gearchiveerd.”
Interventie verwachtingen
De leidinggevenden hadden top down voor het team besloten om de interventie in te zetten. De
teamleden dienden de interventie te volgen. De meeste teamleden ervaarden dan ook dat de
interventie van bovenaf was opgelegd. Ze hadden vrij vlot het gevoel dat de interventie niet de
oplossing van het teamprobleem was. “Er is geen oplossing en er vallen mensen uit die niet
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worden vervangen. Ook al kon je bij een zwangerschap al weken van te voren zien dat dat er aan
kwam, dat je dat moet opvangen. Zo’n team gaat dan overuren maken waardoor er mensen uit
vallen. En dan krijgen wij een typecursus, omdat wij harder moeten gaan werken.”
De verwachting over de interventie was dat het een soort van timemanagementcursus zou zijn.
Een aantal deelnemers twijfelden dan ook of dat de interventie nieuwe kennis en vaardigheden
zou opleveren, omdat ze al een timemanagementcursus hadden gevolgd. Tot slot verwachtten de
deelnemers dat de interventie weinig impact zou hebben op de mentale gezondheid.
Verandering en Evaluatie
De ervaren gemiddelde mentale gezondheid kreeg een cijfer M = 7,6 (n=14) met een range
tussen < 5,5 en 9 > (zie tabel 11). Op één deelnemer na ervaarde iedereen een goede mentale
gezondheid.
De ervaren mentale gezondheid was volgens de deelnemers niet verbeterd door de interventie.
Hoewel een aantal deelnemers wel tips had toegepast, waardoor ze wat minder stress ervaarden.
“Wat wij leerden bij CiEP was de mail en de agenda goed beheren. Dat heb ik eruit gehaald.
Alleen maar door stress door de mail en de agenda te halen kan je op andere dingen focussen.
De interventie kreeg een gemiddeld cijfer M= 5,1 (n=14) met een range tussen < 1 – 8> (zie tabel
12). De interventie had voor de deelnemers geen toegevoegde waarde. Het bood geen oplossing
voor het teamprobleem. Ook ervaarden de deelnemers veel overlap met timemanagement
cursussen en de interventie koste hun te veel tijd. De meer positievere opmerkingen waren dat ze
eruit hebben gehaald waarmee ze wat konden en één coach werd goed bevonden.
De deelnemers ervaarden wel een goede bijvangst van de interventie. “De cursus hielp mij,
omdat we onderling heel veel over dingen gingen praten. Niet zo zeer over CiEP, maar wel
bekijken wat er fout ging op de afdeling. Zeg gewoon wat er is. Min of meer is er dus wel wat uit
gekomen. … We moeten eigenlijk gewoon met de communicatie op onze afdeling aan de gang.
Het is wel heel goed om daar zicht op te krijgen.”
Match probleem en interventie
Mede doordat top-down voor de interventie is besloten, sloot de interventie niet aan bij de
behoefte van de afdeling. Het was niet de oplossing voor het teamprobleem, desalniettemin kon
het team door de interventie zich wel gezamenlijk uiten. “Het enige positieve wat ik eruit heb
gehaald is dat iedereen een platform heeft gekregen om zichzelf te uiten. Ik vond het heel
verhelderend dat iedereen kon zeggen wat zich dwars zat.” Hoewel de deelnemers vonden dat de
leidinggevenden dit zelf ook hadden kunnen oppakken. “Ik kan de leidinggevende gewoon een
briefje geven met 5 dingen en als ze daar dan iets aan doen is het grootste leed al weg, maar dan
zijn ze er gewoon letterlijk niet en schakelen ze maar weer een andere partij in.”
Advies
Het advies van de deelnemers om hun probleem op te lossen was helder, ga in gesprek met ons.
Leg geen interventie op waarvan je denkt dat het aansluit. Laat het besluit bij het team en
verplicht de deelnemers niet om te komen. Had de inzet van een interventie bottom up besloten.
“Ze hadden met ons het gesprek moeten aangaan waar zitten jullie nu mee en wat gaan we
eraan doen? Maar die vraag is gewoon overgeslagen en er is een CiEP gepland. Ik vond daarom
dat dit geldverspilling is geweest… En een timemanagement cursus kan ook voor een fractie van
het geld worden gegeven.”
Samenvattend kwalitatieve resultaten
Uit de Diagnose van de mentale gezondheid bleek dat er in vrijwel alle gevallen behoefte is aan
verbetering van de eigen mentale gezondheid. Het is een ‘sign of the times’ dat men vele
stressgerelateerde factoren noemt als teveel werk te doen, in te korte tijd, systemen die niet
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optimaal werken, relaties met leidinggevenden die verbetering behoeven en dat men te weinig
autonomie ervaart. En dit naast stressoren op het privéterrein. Er werd dus wel wat verwacht van
de interventies, maar dan vooral als men zichzelf had aangemeld voor de interventie. In het
algemeen kan voorzichtig gesteld worden dat alle afgeronde interventies neutrale tot licht
positieve verandering omtrent de mentale gezondheid, stress- en hulpbronnen bewerkstelligen.
Uit de evaluaties van de interventies bleek dat men over het algemeen bewuster was geworden
van de eigen mentale gezondheid en de invloed die men kan hebben op eigen gedachten,
weerbaarheid en dergelijke. Hoewel er ook soms wat kritiek was op bijvoorbeeld de
oppervlakkigheid van interventies, werd altijd de vruchtbare effecten ervan genoemd. Basiskennis
op dit vlak kan niet genoeg worden herhaald.

3.2 Kwantitatieve resultaten

Met het kwantitatieve deel van het onderzoek richtten we ons op het verzamelen van zo hard
mogelijke feiten, hoewel het natuurlijk altijd gepercipieerde ervaringen van deelnemers blijven.
Deze resultaten gaven extra inzicht aan het kwalitatieve deel, wat de onderliggende dynamieken
binnen de werkcontext diepgaand beschreef. Toch is het belangrijk om te vermelden dat deze
resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten worden betracht; de resultaten zijn als momenteel met de lage aantallen respondenten- louter een indicatie en ondersteuning van de
kwalitatieve data bedoeld. De aantallen respondenten waren te laag om betrouwbare en
representatieve uitspraken te kunnen doen. Hieronder volgen eerst de algemene scores van
mentale gezondheid met vragen die gaan over bevlogenheid en stress (de wetenschappelijke
term is burn-out). De (dis)balans tussen deze laatste twee wordt in het algemeen beschouwd als
een goede meting van mentale gezondheid.
Mentale gezondheid: bevlogenheid
De bevlogenheid van alle respondenten in de T0 2-meting van PMG is in tabel 12 weergegeven
aan de hand van de drie subschalen vitaliteit, toewijding en absorptie die samen bevlogenheid
meten. Vergeleken met de normgegevens van werknemers in Nederland (n =2313; zie tabel 12)
scoorden de respondenten uit de PMG-groep lager op vitaliteit en absorptie dan de normgroep.
Toewijding scoorde bij de respondenten van PMG-groep en de normgroep nagenoeg hetzelfde.
PMG 3

Normgroep

t

P-waarde

Vitaliteit

3,72

3,99

-3,146

0,02

Toewijding

3,91

3,91

-0,026

n.s.

Absorptie

3,34

3,59

-2,436

0.016

Totaal

3,24

3,82

-8,070

<0.001

Tabel 12. Gemiddelde score van de populatie deelnemers aan PMG (n=132) versus normgegevens
(werknemers in Nederland, n=2313)

De gemiddelden per subschaal verschilden significant tussen de teams, met enkele teams die
hoger scoorden (meer bevlogen waren: afdeling Neuro en Longziekten van het UMCG en team
Hanzehogeschool) en teams die lager scoorden (minder bevlogen: afdeling Reuma van UMCG,
team RUG en beide teams van gemeente Groningen). In tabel 13wordt de bevlogenheid van alle
respondenten in de T0-meting in percentages getoond.

Zeer laag

Vitaliteit

Toewijding

Absorptie

%

%

%

3,8

3,8

3,2

In de kwantitatieve data zijn alle respondenten meegenomen, dus ook degenen die ten tijde van het schrijven van het
rapport (december 2019) nog bezig waren met de interventie. We hebben dus hun T0-enquetes verwerkt, maar nog niet
de T1.
3
PMG staat voor Platform Mentale Gezondheid.
2
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Laag

25,0

24,2

26,4

Gemiddeld

49,2

42,4

53,6

Hoog

16,7

20,5

16,0

3,8

0,8

5,3

5,3

Zeer hoog
Missing

5,3

Tabel 13. Percentage deelnemers dat zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog scoort op
bevlogenheid, aan de hand van drie schalen: Vitaliteit, Toewijding en Absorptie. Gehele populatie (n=132)

Mentale gezondheid: burn-out
De stress van alle respondenten in de T0-meting van PMG is in tabel 15 weergegeven aan de
hand van de drie schalen uitputting, distantie en competentie die samen burn-out meten. Deze
zijn vergeleken met de normgegevens van wetenschappelijk en onderwijspersoneel in Nederland
(n = 349; zie tabel 14). De respondenten van PMG-groep scoorden hoger dan de normgroep op
uitputting en distantie, maar ook hoger op competentie. De teams verschilden significant van
elkaar op uitputting en distantie, waarbij Alfa-college team 1, UMCG Longziekten en de
Hanzehogeschool lager scoorden op uitputting en de UMCG aio’s, RUG en beide teams van
Gemeente Groningen juist hoger scoorden op uitputting. Op distantie scoorden Alfa-college
(beide teams), UMCG reuma en UMCG neuro en Hanzehogeschool laag (weinig distantie), terwijl
de UMCG aio’s, RUG en beide teams van de gemeente Groningen ook hier hoog scoorden. Op
competentie scoorden de teams gelijk. Opvallend is dat de hele populatie PMG significant hoger
scoorde op deze schaal dan vergelijkbare normgroep. Men voelt zich dus competent om het werk
uit te voeren.
PMG

Normgroep

t

P-waarde

Uitputting

2,35

1,72

5,267

<0.001

Distantie

1,65

1,42

1,930

0,056

Competentie

4,13

3,72

5,006

<0,001

Totaal

2,66

Tabel 14. Gemiddelde score van de populatie deelnemers aan PMG (n=132) versus
normgegevens (werknemers (wetenschappelijk/onderwijspersoneel, n=349) in Nederland)
In tabel 15 wordt de burn-out van alle respondenten in de T0-meting in percentages getoond.
Uitputting

Distantie

Competentie

%

%

%

Zeer laag

1,5

8,3

6,1

Laag

13,6

6,1

14,4

Gemiddeld

28,0

45,5

53,8

Hoog

38,6

22,0

18,2

Zeer hoog

11,4

11,4

0,8

Tabel 15. Percentage deelnemers dat zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog scoort op burn-out, aan
de hand van drie schalen: Uitputting, Distantie en Competentie. Gehele populatie (n=132)

Stressfactoren en hulpbronnen
Voor het meten van de stressfactoren en hulpbronnen is de VBBA Vragenlijst beleving en
beoordeling van de arbeid gebruikt. Vijf schalen gaan over stressfactoren: geestelijke belasting,
emotionele belasting, lichamelijke inspanning, werktempo en werkhoeveelheid en
toekomstonzekerheid. Vijf schalen gaan over hulpbronnen: zelfstandigheid, leermogelijkheden,
afwisseling in het werk, sociale steun van leidinggevende en sociale steun van collega’s.
De schaalscores van de stressfactoren lopen van 0 tot 100, waarbij 100 de slechtste score is. Dat
betekent hoe hoger de score, hoe hoger de belasting/inspanning. Op alle schalen scoorden de
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respondenten van de PMG-groep in de T0-meting hoger dan de Nederlandse beroepsbevolking.
Dit kan twee oorzaken hebben: verouderde normgegevens (uit 1999) en het feit dat dit een
gemiddelde over alle beroepen van Nederland is en niet specifiek voor zorg of onderwijs of
andere publieke functies (zie tabel 16). De teams verschillen significant van elkaar op alle
schalen; over het algemeen waren de scores van de teams van het UMCG hoger dan het
gemiddelde en scoorden de teams van het Alfa-college, de RUG, team 2 van gemeente
Groningen en de Hanzehogeschool lager dan het gemiddelde (minder belasting). De scores van
de andere teams lagen rond het gemiddelde.
PMG

Norm totale

N=160

beroepsbevolking

t

p-waarde

Geestelijke belasting

80,91

Emotionele belasting

49,23

26,39

26,43

<0,001

Lichamelijke inspanning

38,73

16,95

21,06

<0,001

60,30

43,98

20,79

41,63

32,47

5,78

Werktempo en -hoeveelheid
Toekomstonzekerheid

<0,001
<0,001

Tabel 16. Schaalscores Geestelijke belasting, emotionele belasting, Lichamelijke inspanning, Werktempo en
werkhoeveelheid en toekomstonzekerheid, afgezet tegen normscores totale beroepsbevolking

De schaalscores van de hulpbronnen lopen ook van 0 tot 100, waarbij hogere scores ongunstig
zijn. In dit geval betekent een hoge score een gebrek aan zelfstandigheid, leermogelijkheden,
afwisseling en sociale steun. Ook hier verschilden de teams op alle schalen significant van elkaar,
behalve op de ervaren steun van de leidinggevende. Ook op deze schalen scoorde de
respondenten van de PMG-groep in de T0-meting veel hoger dan de Nederlandse
beroepsbevolking. De teams scoorden afwisselend lager of juist hoger dan het gemiddelde; Alfacollege team 2 en de RUG iets vaker wat lager (meer regelmogelijkheden en steun) en teams
reuma en neurologie van het UMCG iets vaker hoger dan gemiddeld (minder regelmogelijkheden
en steun). Ook hier scoorden alle teams hoger (ongunstiger) dan de referentiegroep.
PMG

Norm totale

N=160

beroepsbevolking

t

p-waarde

Zelfstandigheid

61,51

Leermogelijkheden

57,78

41,61

20,55

<0,001

48,37

9,74

Afwisseling

<0,001

67,39

37,42

30,76

<0,001

Sociale steun leidinggevende

38,50

23,16

13,65

<0,001

Sociale steun collega’s

44,15

22,31

16,34

<0,001

Tabel 17. Schaalscores Zelfstandigheid, Leermogelijkheden, Afwisseling, Sociale steun van leidinggevende,
Sociale steun van collega’s

Verschillen voor en na de interventie
Zeven teams/organisaties hebben meegedaan met de pilot van PMG met in totaal vijf
interventies. UMCG neurologie was voortijdig gestopt. Het team heeft daardoor niet de enquête in
de T1-meting ingevuld. Alfa-college team 2 heeft in de T0- meting niet de enquête ingevuld. Dat
betekent dat bij vijf teams/organisaties een T0- en een T1-meting is uitgevoerd.
Interventie
1. Rebelpoint

Organisatie
Alfa-college team 1 (Administratie)
Alfa-college team 2 (HRM afdeling)
UMCG neurologie

3232

2. Bedrijf de Wijsheid
3. Vitamine aandacht
4. Fitter Nederland
5. CiEP

UMCG aio’s
Gemeente Groningen groep 1
Gemeente Groningen groep 2
Rijksuniversiteit Groningen

Tabel 18. Uitgevoerde interventies 2019

Om de impact van de interventies op de mentale gezondheid, stressfactoren en hulpbronnen te
meten, hebben we per interventie verschillende subschalen getoond op T0 en T1. Er waren
zeven subschalen die mentale gezondheid meten, namelijk drie van bevlogenheid, drie van stress
(gemeten met de wetenschappelijke term burn-out) en gepercipieerde eigen gezondheid (zie
tabel 20). Tevens waren vijf schalen met stressfactoren, en vijf met hulpbronnen gemeten waarop
de T0 met de T1 vergeleken konden worden. De verschillen tussen de voor- en nameting waren
over het algemeen klein; een punt hoger of lager. Op de schalen Toewijding van de UBES en
Emotionele Belasting is een significant effect gevonden bij een p-waarde van 0,05. De emotionele
belasting daalt licht, maar de toewijding ook. Echter, bij zoveel testen is het gebruikelijk een
strengere p-waarde te hanteren. Na een Bonferroni correctie (0,05/17 = 0.003) was geen enkel
verschil nog significant. Deze correctie is erg streng, zeker omdat schalen met elkaar
gecorreleerd zijn. Een tussenoplossing is een p-waarde van 0,01 te hanteren. Maar ook dan is
geen enkel verschil significant. Gezien het kleine aantal deelnemers (tot nu toe) van de T2
moeten deze cijfers met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Gezien het kleine aantal
deelnemers (tot nu toe) van de T1 moeten deze cijfers echter nog steeds met voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden.

1. Interventie Rebelpoint
Over de interventie Rebelpoint is in het kwantitatieve gedeelte een T0- en T1-meting uitgevoerd
bij team 1. Bij team 2 was ongelukkigerwijs de T0-meting niet uitgevoerd, alleen de T1-meting.
UMCG neurologie was eerder gestopt met de interventie en heeft geen T1-meting. Alleen bij
afwisseling in het werk was de p-waarde 0.047, wat bij een alpha van 0.01 (vanwege het groot
aantal testen) niet significant is (zie tabel 19).
T0

T1

p-waarde

3,86
3,40
2,69
1,83
1,17
4,53
17,67

3,98
3,57
3,17
1,30
0,86
4,75
19,68

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Geestelijke belasting
Emotionele belasting
Lichamelijke inspanning
Werktempo en
werkhoeveelheid
Toekomstonzekerheid

83,33
40,48
38,49
50,33

87,30
42,06
38,10
48,70

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

58,04

50,89

n.s.

Zelfstandigheid
Leermogelijkheden
Afwisseling
Sociale steun
leidinggevende
Sociale steun collega’s

64,29
66,96
53,57
47,61

62,01
72,32
50,60
36,90

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

48,81

51,79

n.s.

Mentale gezondheid
Bevlogenheid
Vitaliteit
Toewijding
Absorptie
Burn-out
Uitputting
Distantie
Competentie
Gezondheid
Stressfactoren

Hulpbronnen

Tabel 19. Team 1 Alfa college (n=6-9), interventie: Rebelpoint, n.s. = niet significant
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2.

Interventie Bedrijf de Wijsheid

De resultaten rondom de impact van de interventie Bedrijf de wijsheid tonen ook geen significante
resultaten aan (zie tabel 20).

Mentale gezondheid
Bevlogenheid
Vitaliteit

Burn-out

Hulpbronnen

T1

p-waarde

3,50

3,58

n.s.

Toewijding
Absorptie

4,15
3,50

3,80
3,17

n.s.
n.s.

Uitputting
Distantie

3,15
1,69

3,10
2,31

n.s.
n.s.

Competentie

4,17
14,50

3,96
15,75

n.s.
n.s.

Geestelijke belasting

91, 96

90,18

n.s.

Emotionele belasting
Lichamelijke inspanning

57,14
38,39

57,14
41,96

n.s.
n.s.

Werktempo en
werkhoeveelheid

67,61

65,90

n.s.

Toekomstonzekerheid

28,13

26,56

n.s.
n.s.

Zelfstandigheid
Leermogelijkheden

83,52
46,88

81,82
39,06

n.s.
n.s.

Afwisseling
Sociale steun
leidinggevende

65,63
29,46

66,67
41,96

n.s.
n.s.

Sociale steun collega’s

46,43

34,82

n.s.

Gezondheid
Stressfactoren

T0

Tabel 20. Team 1 UMCG (aio’s, n=4), interventie Bedrijf de Wijsheid, n.s. is niet significant

3.

Interventie Fitter Nederland

De resultaten rondom de impact van de interventie Fitter Nederland tonen ambigue resultaten. De
absorptieschaal van de UBES vragenlijst (bevlogenheid) zou niet significant zijn bij een
Bonferroni correctie. Notabene: de absorptie gaat iets omlaag, dat wil zeggen na de interventie is
de score iets slechter geworden. En deze relatie zien we ook bij gezondheid van team 2 van de
gemeente Groningen: deze is iets gedaald na de interventie. Het is geen groot effect, wel
(marginaal) significant.
UBES vitaliteit
UBES toewijding
UBES absorptie
UBOS uitputting
UBOS distantie
UBOS competentie
Geestelijke belasting
Emotionele belasting
Lichamelijke
inspanning

T0
3,39
3,33
2,93
2,68
2,65
3,89

T1
3,11
3,13
2,69
2,61
2,38
3,96

p-waarde
n.s.
n.s.
0.04
n.s.
n.s.
n.s.

74,05
50,71
32,86

73,10
47,86
30,48

n.s.
n.s.
n.s.
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Werktempo en
werkhoeveelheid
Toekomstonzekerheid

62,88

61,36

n.s.

43,75

43,75

n.s.

Zelfstandigheid
Leermogelijkheden
Afwisseling
Sociale steun
leidinggevende
Sociale steun
collega’s

59,70
62,08
68,33
40,48

58,64
61,67
67,78
36,67

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

35,71

39,76

n.s.

Gezondheid
17,27
16,20
0,017
Tabel 21.Team 2 Gemeente Groningen (n=15), interventie Fitter Nederland, n.s. is niet significant

4.

Interventie Vitamine Aandacht - ACT

De interventie Vitamine Aandacht was uitgezet bij Gemeente Groningen. Uit de resultaten blijkt
dat toewijding, distantie en werktempo en werkhoeveelheid hier zichtbaar zijn veranderd; een pwaarde van 0,03 is bij deze hoeveelheid testen en kleine N niet significant te noemen. Met alle
voorzichtigheid in acht genomen, lijkt er in dit team op het oog wel het meest veranderd, maar de
resultaten vertonen geen eenduidige positieve of negatieve lijn (zie tabel 22).

Mentale gezondheid
Bevlogenheid
Vitaliteit

Burn-out

Hulpbronnen

T1

p-waarde

2,89

2,47

n.s.

Toewijding
Absorptie

3,07
2,69

2,37
1,92

0.034
n.s.

Uitputting
Distantie

3,56
2,85

3,88
3,75

n.s.
0.037

Competentie

4,00
18,33

3,63
18,83

n.s.
n.s.

Geestelijke belasting

79,76

77,98

n.s.

Emotionele belasting
Lichamelijke inspanning

44,64
27,38

41,07
29,76

n.s.
n.s.

Werktempo en
werkhoeveelheid
Toekomstonzekerheid

62,88

55,30

0.033

39,06

39,58

n.s.

Zelfstandigheid

58,71

56,44

n.s.
n.s.

Leermogelijkheden
Afwisseling

64,58
65,97

66,67
58,33

n.s.
n.s.

Sociale steun
leidinggevende

36,90

42,85

n.s.

Sociale steun collega’s

38,10

35,71

n.s.
n.s.

Gezondheid
Stressfactoren

T0

Tabel 22. Team 1 Gemeente Groningen (n=6), interventie Vitamine Aandacht, n.s. is niet significant

5.

Interventie CiEP

De resultaten rondom de impact van de interventie CiEP toonden ook geen significante resultaten
aan (zie tabel 23).
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T0

T1

p-waarde

Vitaliteit
Toewijding

3,45
3,34

3,21
3,15

n.s.
n.s.

Absorptie
Uitputting

2,85
2,38

2,62
2,05

n.s.
n.s.

Distantie
Competentie

2,13
3,87

2,08
4,01

n.s.
n.s.

16,23

17,15

n.s.

Geestelijke belasting
Emotionele belasting

65,38
44,23

67,03
42,03

n.s.
n.s.

Lichamelijke inspanning
Werktempo en
werkhoeveelheid
Toekomstonzekerheid

32,14
54,37

31,87
53,97

n.s.
n.s.

38,46

33,17

n.s.

Zelfstandigheid

52,97

54,90

n.s.

Leermogelijkheden
Afwisseling

63,94
65,38

65,86
66.67

n.s.
n.s.

Sociale steun
leidinggevende

32,14

33,7933,17

n.s.

Sociale steun collega’s

37,09

38,17

n.s.

Mentale gezondheid
Bevlogenheid

Burn-out

Gezondheid
Stressfactoren

Hulpbronnen

Tabel 23. Team RUG (n=13), interventie CiEP, n.s. is niet significant

Samenvattend kwantitatieve resultaten

In het algemeen kan op basis van louter de kwantitatieve resultaten worden gesteld dat de impact
van de interventies op de mentale gezondheid in het algemeen, en specifiek op het verminderen
van stressfactoren en vergroten van hulpbronnen, niet kan worden vastgesteld. Veruit de meeste
resultaten toonden geen significante relaties. Met deze kleine aantallen respondenten kan men
hier (nog) geen uitspraak over doen; het kan aan allerlei factoren liggen. Met de uitbreiding van
de monitoring in 2020 kan in de toekomst meer worden verwacht van de kwantitatieve data. Voor
nu geldt dat door deze metingen samen te nemen met het kwalitatieve deel we de volgende
conclusies kunnen trekken.
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4. Conclusies
4.1

Belangrijkste conclusies

Wat zijn nu de belangrijkste conclusies die op basis van de resultaten kunnen worden getrokken?
Allereerst tonen de resultaten ten aanzien van Diagnose van de mentale gezondheid, stressen hulpbronnen dat men in het algemeen kan stellen dat de mentale gezondheid verbetering
behoefde voor aanvang van de interventie. Men gaf vaak aan mentaal dan wel emotioneel moe
te zijn, wat zich onder andere uit in prikkelbaarheid. Dit was in vrijwel alle gevallen de reden om
aan een interventie deel te nemen, hoewel in het teamgericht aanbod medewerkers niet waren
gevraagd; zij kregen immers de interventie aangeboden. Uit het kwantitatieve deel kunnen we na
vergelijking met de normscores ook opmaken dat de mentale gezondheid in het algemeen
verbetering behoeft.
Qua stressfactoren werd in vrijwel alle teams als stressor de hoeveelheid werk genoemd, wat in
sommige gevallen veroorzaakt werd door een capaciteitsprobleem en in alle gevallen tot te veel
werkdruk leidde. Soms was er ook sprake van een negatieve sfeer of zelfs onveilige omgeving
die werden veroorzaakt door onduidelijke communicatie van leidinggevenden naar
medewerkers toe (zeker na een reorganisatie was de onduidelijkheid over werkzaamheden en
functies funest en voelde men zich minder thuis in de organisatie). Stressoren waren dan ook te
weinig inhoudelijke sturing en ook het niet worden gewaardeerd. Specifiek een te sterke
afhankelijkheidsrelatie met de leidinggevende werkte stress in de hand en helemaal als dit
gepaard ging met een opleidingsomgeving waarin alles voor de medewerker wordt bepaald;
men ervaart dit als kinderachtig. In functies waarin men op verschillende locaties, flexplekken of
in een kantoortuin werkt, had men last van werkonderbrekingen door meerdere keren per dag
werk op te starten en af te ronden, wat tot werkstress leidde. Men ervaarde dan te veel
zichtbaarheid op het werk, waardoor men niet aan bepaalde taken toekwam. Medewerkers die
volgens een rooster werkten, noemden ook dit als een stressfactor, net als voor velen het
administratief systeem of de gebruikte software. Op (dispositionele) eigenschappenniveau werd
geregeld aangegeven dat indien men er aanleg voor heeft men ook gewoon snel gaat piekeren.
Als tegenhanger van stressfactoren waren hulpbronnen genoemd. De inhoud van het werk en
het afronden en geregeld krijgen van taken werden het vaakst genoemd. Vrijwel altijd ervaarde
men ook de vrijheid om zelf te kunnen bepalen hoe het werk werd uitgevoerd, zowel inhoudelijk
als thuiswerken. Daartoe werd helderheid over het werk vaak genoemd als voorwaarde. In alle
interviews werden de goede relaties met collega’s genoemd en het gevoel erbij te horen. In
mindere mate, maar ook genoemd waren, een buddysysteem of intervisie met collega’s,
positieve feedback en tevreden cliënten. Een kleinigheidje zoals op de dag van de verpleging
doet het ook goed. Goede koffie was ook een hulpbron, net als werk doen dat belangrijk is en er
(maatschappelijk) toe doet.
In vrijwel alle interviews werd ook de privé-situatie genoemd. Indien deze positief werd ervaren,
dan droeg dat zeker bij aan de mentale gezondheid. Indien de thuissituatie om mantelzorg vroeg
of opvoedingstaken of jonge kinderen en dan kon de balans werk-privé positief of negatief
uitpakken, maar in alle gevallen kwam het erbíj.
Ten aanzien van Interventieverwachting gaven de resultaten weer dat men vooral meer
bewustwording van zichzelf verwachtte, waarbij soms expliciet tijd om na te denken werd
genoemd. Het team verwachtte betere samenwerking door de inzet van de interventie. Zo
verwachtte men ook dat het werkplezier zou vergroten.
In sommige gevallen, en dat was alleen het geval bij teamgerichte interventies, was men niet op
de hoogte van de inhoud van de interventie. Zo dacht men in twee teams dat het afnemen van
de focusinterviews en enquêtes de interventie was. Maar wat vaak werd aangegeven was dat de
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interventie wel bekend was, maar dat reeds van tevoren vraagtekens werden gezet bij de
matching van het probleem binnen het team en de individuen. Top-down invoeren van een
interventie brengt dit gevaar met zich mee en sterker nog: het kan zelfs averechts werken, omdat
men zich niet gehoord voelt en de interventie ervaart als iets wat er ook doorgedrukt wordt. Dat
was natuurlijk niet het geval indien men zich had ingeschreven voor een interventie; dan
kwamen het momentum van timing en behoefte van het individu en de aangeboden interventie
mooi bij elkaar.
Ten aanzien van de Verandering omtrent de mentale gezondheid, stress- en hulpbronnen
toonden de kwantitatieve resultaten - met de nodige slagen om de arm - aan dat de mentale
gezondheid wat verbeterd leek na de interventies of dat er geen verschil was. Als we naar de
kwalitatieve resultaten kijken zagen we dat ook daar neutrale tot licht positieve uitspraken
waren gedaan over de algemene mentale gezondheid. Soms werd expliciet gezegd dat de
mentale gezondheid was verbeterd, soms was er geen verandering maar overall had men wel
diverse tips meegenomen om o.a. de stress te verminderen. Hulpbronnen als regelmogelijkheden
en steun van collega’s kon men bijvoorbeeld beter inzetten, maar bijvoorbeeld disbalans werkprivé bleef een stressor.
Ten aanzien van Evaluatie van de impact van de interventie op de mentale gezondheid
toonden de resultaten aan dat -zoals verwacht- bewustwording en de gezamenlijkheid waren
vergroot. Men kreeg zo meer lol in het werk, deed meer samen en had handvatten gekregen om
beter te kunnen loslaten. De medewerkers waren weerbaarder geworden. Men had bijvoorbeeld
inderdaad geleerd de eigen gedachten beter te ordenen, was bewuster van de omgeving,
communicatie en denkpatronen. Op deze wijze is geleerd om te relativeren en de blik te
verruimen. Ook het elkaar complimenten leren geven, werd als positief ervaren, net als praten
over normen en waarden. Men was over het algemeen (zeer) tevreden met de coaches. Een te
grote focus op ‘happy’ zijn werkt voor sommige deelnemers averechts; belangrijk lijkt om hier
aan de doelgroep en de -taal aan te sluiten. Tevens gaven de resultaten aan dat een goede
aansluiting op de ervaren problematiek van de medewerkers cruciaal is; anders voelt men zich
niet begrepen en dus ook minder betrokken. In geval van huiswerkopdrachten, die waren vaak
teveel voor een te korte tijd. Sommige interventies duurden te kort om iets te kunnen zeggen
over de impact ervan; om meer uit de interventies te halen zouden ze een langere duur mogen
hebben. Soms hadden de interventies niet de verwachte diepgang en kregen de medewerkers
niet de inzichten die men had gehoopt te krijgen. Daarentegen werd wel aangegeven dat het ook
weer fijn was om zulke tips te krijgen en de basiskennis niet vaak genoeg herhaald kan
worden voor een goede mentale gezondheid.
Vaak werd een interventie als een platform gezien om zich te kunnen uiten. Dat is al positief. Dat
zien we zelfs bij het afnemen van de focusinterviews; deze werden soms als interventie ervaren
die positief werd ontvangen, doordat iedereen vrij kon spreken. Wellicht is het aangaan van het
gesprek rondom mentale gezondheid al een gerichte interventie met een effectieve insteek.
In het algemeen kan men stellen dat mentale gezondheid, of beter het gebrek eraan, een ‘hot’
thema is. Medewerkers willen er graag in gefaciliteerd worden en van interventies - in het
algemeen - wordt een positieve impact verwacht. De resultaten geven ook reden voor enige
positiviteit in deze, want er zijn positieve ervaringen door de interventies, indien men enkele
uitgangspunten in acht neemt. Hierop wordt in de volgende paragraaf dieper ingegaan.

4.2

Praktische aanbevelingen aan (HR-)managers

Uit de resultaten naar impact van interventies om de mentale gezondheid van medewerkers te
verbeteren, kunnen we enkele praktische aanbevelingen destilleren. Allereerst zou de
organisatie/team/leidinggevende vooraf in kaart moeten brengen welke stressfactoren er in de
organisatie zijn. Uit de Diagnose van de mentale gezondheid, stress- en hulpbronnen komt
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naar voren hoeveel en hoe divers de thema’s zijn die rondom mentale gezondheid spelen. Ga in
gesprek met de medewerkers en leg geen interventie op. Uit het deel Interventie verwachtingen
kwam reeds naar voren dat men vaak niet eens op de hoogte was van de inhoud van een
interventie, laat staan dat men zich betrokken voelde bij de keuze ervan. En dan begrijpt men ook
wel dat geen enkele interventie alle problemen rondom mentale gezondheid kan oplossen, maar
dan is medewerker en of leidinggevenden wel gerichter bezig. Het managen van verwachtingen
dus en meer bottom-up.
Het lijkt, zeer voorzichtig gesteld, dat de interventies zorgen voor neutrale tot licht positieve
verandering omtrent de mentale -gezondheid, stress- en hulpbronnen bewerkstelligen.
Resultaten rondom Evaluatie van de impact van de interventie geven aanleiding voor onder
andere de volgende tips. Direct leidinggevenden moeten (kunnen) betrokken worden bij de
interventie (en niet bij de focusinterviews, want dan willen de medewerkers vrijuit kunnen
spreken); de leidinggevenden spelen vaak een belangrijke rol in het werk van medewerkers.
HRMan in enkele gevallen meer met raad en daad de medewerkers bijstaan ten aanzien van het
verbeteren van mentale gezondheid. Interventies dragen bij aan cruciale factoren als vergrote
bewustwording en grotere handelingsrepertoire om effectiever met stressfactoren om te gaan of
hulpbronnen in te zetten wat zich uitte in verbeterde mentale gezondheid. Essentieel is om de
interventie expliciet aan te laten sluiten bij de ervaren problematiek en aan te laten sluiten bij de
taal van de medewerkers. Anders slaat men om onnodige redenen soms de plank mis. Een
trainingsduur mag ook echt wel wat meerdere weken/maanden in beslag nemen om
daadwerkelijk impact te kunnen hebben. Dat past ook bij de huiswerkopdrachten die niet te
frequent en te veel moeten zijn; anders haakt men ook hier om onnodige redenen af.

4.3

Tot slot

Met dit rapport heeft het Platform Mentale Gezondheid de eerste stappen gezet om meer
evidence-based te opereren om de mentale gezondheid van medewerkers te verbeteren, en op
basis hiervan van elkaar te leren. Vanuit de visie van Platform Mentale Gezondheid is hierbij
ingezet op actie én onderzoek, dus op de inzet en monitoring van interventies om de mentale
gezondheid te bevorderen. De intentie was om dit op verschillende niveaus te doen: op
individueel, groeps-, leiderschaps-, organisatorische en maatschappelijke niveaus. De praktijk
wijst uit dat de meeste interventies nog een individuele scope hebben. Dat zijn allemaal op
stappen op weg naar een integrale aanpak. Met deze integrale aanpak focust het Platform
Mentale Gezondheid zich actief op het verminderen van de oorzaken van werkstress en op het
vergroten van de oorzaken van het welbevinden op het werk en dus uiteindelijk op het vergroten
van de mentale gezondheid.
Referentie
Nielsen, K., Yarker, J., Munir, F., & Bültmann, U. (2018). IGLOO: An integrated framework for
sustainable return to work in workers with common mental disorders. Work & Stress, 1-18.
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Samen sterk voor extra gezonde jaren op het werk
Het lectoraat Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool Groningen, het Alfacollege, Gemeente Groningen, Menzis, Universitair Medisch Centrum Groningen,
Rijksuniversiteit Groningen en EmpowerMi werken samen in het Platform Mentale
Gezondheid. Vanuit het platform is onderzoek gedaan naar het preventief en positief
beïnvloeden van de mentale gezondheid van medewerkers.
Gezond ouder worden is een belangrijk thema in Nederland, en in het bijzonder in
de Noordelijke regio’s waar Healthy Ageing bij overheidsinstanties, bedrijven en
kennisinstellingen hoog op de agenda staat. Als het aan bedrijven en bestuurders in
Friesland, Groningen en Drenthe ligt, voegt Noord-Nederland zich uiterlijk in 2030 in
het rijtje van blue zones; bepaalde gebieden in de wereld waar de bevolking meetbaar
langer leeft.

Fysieke en mentale gezondheid op de werkvloer
Om extra gezonde jaren te creëren specifiek gericht op het werk, gaat het om zowel
fysieke gezondheid als mentale gezondheid. Vooral mentale gezondheid wordt in
toenemende mate onder de aandacht gebracht. Veel medewerkers vallen uit door een
burn-out of depressie. Psychische klachten vormen inmiddels zelfs de belangrijkste
oorzaak voor arbeidsongeschiktheid. Zowel op persoonlijk als op organisatorisch en
maatschappelijk niveau heeft dit dramatische consequenties.

Preventie

HANZE-20_0075

Met het Platform Mentale Gezondheid wordt gerichte aandacht gegeven aan ‘Mentale
Gezondheid op de Werkvloer’ en worden er bij de betrokken partners verschillende
interventies ingezet en gemonitord. MKB-bedrijven hebben innovatieve interventies
aangedragen en geïmplementeerd, als een app, filosofische gesprekken of een 40
dagen challenge. Onderzocht is in welke mate en op welke manier de interventies
(preventief) een bijdrage leveren aan de mentale gezondheid van medewerkers op
de werkvloer. Organisaties willen vroegtijdig signalen van o.a. burn-out en stress
ontdekken, zodat er preventief een bijdrage geleverd wordt aan het gezond houden
van medewerkers. De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in deze
rapportage.

