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Samenvatting
Dit is de tweede rapportage van het Platform Mentale Gezondheid (PMG). Zes grote organisaties
(UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Alfa-college, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen
en Menzis) hebben samen met het Lectoraat Duurzaam HRM de handen ineengeslagen het
welbevinden van medewerkers te verbeteren. Jaarlijks ervaart 17% van de beroepsbevolking in
Nederland burn-out klachten en symptomen. De huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit
ongeveer 8,3 miljoen mensen, Dit betekent dat circa 1,3 miljoen mensen te maken hebben met burnout gerelateerde klachten. Het PMG richt zich op het vergroten van het welbevinden van werkenden.
Werk vormt een doordringend en invloedrijk onderdeel van het welbevinden van de individuen die
onderdeel zijn van organisaties. Met het vergroten van het welbevinden is er sprake van een win-win
situatie voor zowel medewerkers als voor de organisatie. We weten uit divers onderzoek dat
medewerkers die lekker in hun vel zitten ook presteren, wat zorgt voor hogere omzetpercentages en
prestatieratings. Binnen dit PMGworden actie en onderzoek gecombineerd door de inzet van
interventies om de mentale, emotionele en/of fysieke gezondheid te bevorderen en deze op
verschillende niveaus systematisch 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 PMG heeft ook in 2020 de lead
genomen om met innovatieve interventies aan de mentale gezondheid van hun medewerkers bij te
dragen op basis van evidence-based resultaten. Het jaar 2020 kenmerkt zich door de wereldwijde
pandemie van het coronavirus. Ondanks de momenten van shock, andere urgenties en het uitblijven
van fysieke bijeenkomsten, is het vijf organisaties toch gelukt ieder op de een of andere manier twee
innovatieve interventies te laten uitvoeren en de uitkomsten te laten meten. Dat is knap en laat ook
zien hoe gedreven deze organisaties zijn om daadwerkelijk, (juist) ook in zware tijden, bij te willen
dragen aan beter welbevinden van medewerkers. De innovatieve interventies van 2020 waren: 1) Het
Nieuwe Gezonde Werken 2.0; 2) Bamboe-ACT; 3) Yoga online; 3) CiEP;
5) Mind-Zit; 6) Workshop Mentale Weerbaarheid; 7) Training Werkgeluk; 8) BeLife-Fitoal de zomer in.
Sommige interventies zijn meerdere keren ingezet. De monitoring van de interventies is op een mixedmethods-wijze uitgevoerd. Een T0-meting vond plaats door het online uitzetten van een beknopte en
een uitgebreidere online vragenlijst en -vanwege coronamaatregelen- een online focus-interview. De
gemiddelde duur van een online interview was één uur met drie à vier deelnemers en werd drie keer
ingepland. Bij de nameting (T1) werd deze procedure herhaald. Inhoudelijk kwamen thema’s over
stressoren, hulpbronnen, interventieverwachtingen en -uitkomsten op tafel. In totaal zijn er bij elf
groepen deelnemers zowel de T0 als de T1-analyses uitgevoerd. Er werd ook gevraagd naar de
verwachtingen en impact op IGLOO-niveau (Individueel, Groeps-, Leiderschaps-, Organisatie- en
Omgevingsniveau)
In het jaar 2020 dat gekenmerkt wordt door de coronapandemie tonen de resultaten allereerst aan ten
aanzien van Diagnose van de mentale gezondheid, stress- en hulpbronnen dat men in het
algemeen kan stellen dat men zich vóór de interventie voldoende gezond voelde, maar dat vooral de
hoeveelheid werk (pieken) voor werkstress zorgden (vooral in de zin van geestelijke belasting). De
coronaperiode zorgde, meer dan in 2019, voor een beter gevoel van werk-privébalans. Men heeft
minder dan voorheen een ‘ratrace-gevoel’. Wel werd meer onzekerheid ervaren over het
thuiswerken, nieuwe systemen, andere manieren van werken, zeker door het ontbreken van fysiek
contact. Men koos in vrijwel alle gevallen individueel en vrijwillig voor de aangeboden
interventies. Uit het kwantitatieve deel kunnen we na vergelijking met de normscores opmaken dat
men zich in het algemeen vergelijkbaar met andere Nederlanders vitaal voelde, maar daar tegenover
staat dat men zich uitgeputter maar ook competenter voelde.
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Specifieke en veelgenoemde stressfactoren zijn de hoeveelheid werk, maar zeker ook het gemis
aan support van de leidinggevende en collega’s. Men miste de waardering van de eigen
leidinggevende, en in sommige gevallen de ondersteuning om thuis goed te kunnen werken.
Daarnaast werden ook de collega’s door vrijwel iedereen gemist; het praatje bij het
koffiezetapparaat, het opvangen van kleine signalen van wat er speelt in de organisatie. Men gaf aan
dat we met zijn allen wel heel (te) efficiënt zijn gaan werken; de mails zijn korter en onpersoonlijker
geworden. Daarnaast werd een aantal keren zwabberend organisatiebeleid genoemd als een
stressor waardoor men steeds moet schakelen en onzekerheid ervaarde. De diffuse grenzen tussen
werk en privé waren ook lastig, zeker met kinderen thuis. Zoals eerder gemeld werd de werkprivébalans gewaardeerd indien de kinderen naar school waren én indien men thuis een eigen
werkplek had die ‘arboproof’ was. Op (dispositionele) eigenschappenniveau werd het vaakst
aangegeven de neiging tot perfectionisme te hebben wat weer tot het ‘imposter syndrome’ kon
leiden waaronder men zelf kon lijden.
Er werden vele hulpbronnen genoemd en net zoals in 2019 weer het vaakst de inhoud van het
werk. Ook waardeerde men de toegenomen vrijheid om zelf te bepalen hoe en wanneer men het
werk uitvoerde. De coronaperiode heeft absoluut voor meer ervaren autonomie gezorgd wat zeer
positief werd gewaardeerd. Ook positieve feedback van de leidinggevende, juist nu ook in digitale
vorm, is een ervaren hulpbron, net als de contacten met collega’s. Als het niet fysiek kan dan graag
online. Dus daar waar het gemis aan sociale ondersteuning een stressor vormde, scoorde het bij
aanwezigheid hiervan juist - ook in de kwantitatieve data- het hoogst.
In alle interviews werd ook de privé-situatie genoemd. Meer dan vóór de coronaperiode is men
bewuster van het vele stilzitten en men probeert zich tot bewegen te zetten en naar buiten te gaan.
Vaak in de vorm van wandelen, of buiten zijn in bijvoorbeeld de tuin. Sporten en woon-werkverkeer
op de fiets is voor velen lastiger geworden met de gesloten sportscholen/organisaties, maar wandelen
lijkt een redelijk alternatief. Daarnaast werd vaak genoemd dat men meer tijd had voor de eigen
familie en vrienden. Dat werd enorm gewaardeerd.
Ten aanzien van Interventieverwachting gaven de resultaten weer dat men vooral burn-out wil
voorkomen en werkstress wil verlagen door de eigen (mentale en fysieke) weerbaarheid te
vergroten. Men zoekt hiervoor vooral praktische handvatten. En een stimulans om de kloof tussen
knowing and doing te dichten; men weet wel hoe het moet, maar zoekt een duwtje om het ook
daadwerkelijk te doen. Men had over het algemeen zelf gekozen voor de interventie en had dus een
positieve houding ten aanzien van deze. Men hoopte ook vooraf op verbinding met anderen; men
wilde ervaringen uitwisselen. De interventies waren alle aangeboden door de betreffende
partnerorganisaties, dus dat is top-down gedaan. Indien men zelf kon kiezen voor een interventie,
dan werkte het positief uit. In het enkele geval dat er sprake was van een verplicht karakter, dan
ervaarde men dat als opgelegd en niet passend bij het ervaren probleem.
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 op basis van de lage aantallen geen significante
uitspraken over kunnen worden gedaan. Bij iets minder strenge p-waarden zagen we kleine
positieve verschillen tussen de ervaren hoeveelheid en tempo van werk, in positieve zin. Dus
men ervaarde wat minder werkdruk. Ook zagen we dan lichte verbeteringen qua autonomie en
sociale steun van leidinggevende (minder distantie). En hoewel in het algemeen een iets vitalere
groep dan de normgroep in Nederland, ervaarde men soms in de nameting, nogmaals heel voorzichtig
gesteld, iets minder vitaliteit. Als we naar de kwalitatieve resultaten kijken zagen we dat ook daar
licht positieve uitspraken waren gedaan over de eigen ervaren algemene mentale gezondheid. De
winst leek vooral te zitten in het daadwerkelijk actie nemen om in beweging te komen, beter te
eten, positiever te denken en dergelijke. Wat negatief bleef was het gevoel van moedeloos- en
onzekerheid in de deze coronatijd en het daarmee gepaard gaande gemis aan fysieke contact met
collega’s.
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Ten aanzien van Evaluatie van de impact van de interventie op de mentale gezondheid toonden de
resultaten aan dat men positief was over de inhoud van de interventies. Soms vond men dat er
teveel herhalingen of evidente zaken (‘open deuren’) aan de orde kwamen. De invloed van de
trainers werd positief gewaardeerd en zeker ook de (coachings)gesprekken. Indien er follow-up
bijeenkomsten waren was dat ook een plus, zeker als dat samen met andere deelnemers is. De
interventies dienen wel voldoende lang te duren om impact te hebben, maar in het fysieke geval,
zoals bij de yoga online, was een half uur optimaal. Gebruik maken van break out groups in
online trainingen werd goed gewaardeerd; daar had men baat bij. Men zou als belangrijke
algemene uitkomst kunnen stellen dat ‘delen is helen’; onafhankelijk van de interventie heeft men
grote behoefte aan sociaal contact. Online werken alle interventies goed uit en werd hoog
gewaardeerd. In post-coronatijdperk zouden wellicht de eerste en laatste bijeenkomsten fysiek
kunnen plaatsvinden, en de rest online. Voor het werkgeversimago werkt het positief uit om deze
interventies aan te bieden; alleen al het aanbod werd gewaardeerd. Indien de interventie, zoals in een
enkel geval in 2020, een verplicht karakter had, dan kon de gezette toon negatief zijn. Meer dan in
2019 hadden echter de meeste interventies een vrijwillig, individueel karakter wat voor een
optimalere match zorgde tussen de ervaren problematiek en de oplossing. En hoewel de meeste
interventies overwegend impact beoogden op individueel niveau merkten ook directe collega’s
(aldus de deelnemers) door de ‘besmettelijkheid’ het enthousiasme van de deelnemers. En last but
not least merkte ook het thuisfront dat de deelnemers beter in hun vel zaten; de impact gaat dus
verder dan alleen het individuele niveau.
De eerste praktische aanbeveling is in de vorm van een compliment: in 2019 was één van de
uitkomsten interventies niet meer top-down te verplichten vanwege de negatieve impact hiervan. Dat
is in 2020 vrijwel uitgebleven. Uit de Diagnose van de mentale gezondheid, stress- en
hulpbronnen komt naar voren dat de coronaperiode na- maar ook voordelen met zich meebrengt.
Men ervaart een enorm gemis aan contact met de collega’s en de leidinggevende. HR zou nog meer
dan voorheen kunnen richten op frequente ontmoetingen, hetzij online hetzij fysiek. Van de
werkomgeving meer een playground maken. Voor onder meer concentratietaken heeft men in 2020
vaak een eigen werkplek thuis ingericht wat hooglijk werd gewaardeerd. De hiermee gepaard
gaande autonomie wil men niet meer kwijt. De piekbelasting/hoeveelheid in het werk heeft net
als in 2019 nog steeds aandacht nodig, want zorgt nog altijd voor teveel werkstress. En
leidinggevenden zouden echt meer complimenten kunnen geven; deze werken erg positief uit op de
mentale gezondheid van medewerkers. Daarnaast kan men wellicht (blijven) stimuleren te
bewegen; dat werkt voor de medewerkers en uiteindelijk ook voor de organisatie goed uit. Uit het deel
Interventie verwachtingen kwam reeds naar voren dat men vaak wel wéét hoe men gezonder kan
zijn, maar zich niet toe kan zetten. Dichten van de knowing-doing gap lijkt van belang. En ook hier
is het handig om bij interventies sociale cohesie ter verhogen, indien mogelijk. En zelf de
interventies laten kiezen is ook een belangrijk adagium.
Aandacht en aanbod van interventies op het vlak van mentale gezondheid werd gewaardeerd.
Laat leidinggevenden ook expliciet hier op wijzen in gesprekken met medewerkers.
Met dit rapport over 2020 heeft het Platform Mentale Gezondheid vervolgstappen 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.
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Inleiding
Voor velen onder ons geldt dat werk impact heeft op het welbevinden. Werk beïnvloedt mede de
kwaliteit van iemands leven door de mate van mentale, emotionele of fysieke gezondheid en de
daarmee samenhangende productiviteit. Werk kan zeker welbevinden bevorderen in plaats van
spanningen en psychische aandoeningen veroorzaken waardoor een win-winsituatie wordt gecreëerd
voor zowel medewerkers voor organisaties. Divers onderzoek heeft aangetoond dat het welbevinden
van medewerkers en hun tevredenheid over hun werk(plek) op hun beurt weer positief doorwerkt op
omzetpercentages en prestatieratings.
Het jaar 2020 wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door de wereldwijde coronapandemie met
verstrekkende gevolgen op ieders leven en werk. Onvoorziene veranderingen zoals thuiswerken,
zonder fysieke contacten en heel veel online werken, met diffuse grenzen tussen werk en privé, en
voor sommigen ook bij tijd en wijle kinderen thuis in plaats van op school hebben heel veel gevraagd
en nog, van onze veerkracht en uithoudingsvermogen. Op alle niveaus, dus individueel, in
teamverband, leidinggevenden en organisatieniveau moest er abrupt anders worden gewerkt. Dat
heeft voor veel stress gezorgd en voor sommigen ook voor nieuwe kansen. We hebben uitdrukkelijk
het thema corona in het onderzoek van 2020 betrokken, wat ook niet níet had gekund; het lag bij
vrijwel iedereen voor op de tong om over deze pandemie en de eigen werkgevolgen te praten. De
coronapandemie heeft een grote onvoorziene impact op het mentale, emotionele en soms ook fysieke
welbevinden. En bovenop de vaak stresserende, maar ook vaak energiegevende invloed dat werk al
vóór deze tijd had op werkenden.
We weten al jaren dat werk, de inhoud, voorwaarden, omstandigheden en werkrelaties an sich voor
(langdurige) werkstress en burn-out(klachten) kunnen zorgen. Jaarlijks ervaart 17% van de
beroepsbevolking in Nederland burn-out klachten en symptomen. De huidige werkzame
beroepsbevolking bestaat uit ongeveer 8,3 miljoen mensen, dit betekent dat circa 1,3 miljoen mensen
te maken hebben met burn-out gerelateerde klachten en lopen het risico op een burn-out (TNO/CBS,
2020). Hoewel werkgevers verschillende maatregelen treffen om werkstress te voorkomen, is dat nog
niet altijd genoeg. Hoewel 87% aangeeft zeer veel sociale steun van leidinggevenden te ervaren (net
als vóór coronapandemie) heeft toch 12% (twee keer meer dan vóór corona) problemen om zich te
concentreren bij thuiswerken en 8% heeft om die reden verzuimd. 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 voeden Platform
Mentale Gezondheid met inzichten interventies systematisch te monitoren en om van elkaar te leren.
Dit rapport is een weerslag van de resultaten uit het jaar 2020 met een 2 maanden uitloop door de
coronapandemie.
Dit rapport kan integraal gelezen worden, maar kan ook heel goed per hoofdstuk en binnen de
Resultatensectie ook per organisatie en/of interventie gelezen worden. De indeling is als volgt. In
Hoofdstuk 1 worden de achtergrond en het doel van het Platform Mentale Gezondheid verder
toegelicht. Ook komen de ingezette en onderzochte interventies in dit hoofdstuk aan de orde. In
Hoofdstuk 2 komt de Methode van het onderzoek aan de orde. De Resultaten komen in Hoofdstuk 3
aan bod. Eerst worden de kwalitatieve resultaten getoond van de situatie vóór de interventie (T0) per
interventie en per team/groep. Vervolgens wordt de situatie na de interventie geanalyseerd (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. Een Blue Zone is een gebied waar mensen langer en gezonder dan
gemiddeld leven. Mensen worden vaak meer dan 100 jaar oud. Onderzoekers hebben ontdekt dat dit
komt door een combinatie van voeding, beweging en het onderhouden van een sterk sociaal netwerk.
Ook binnen de context van werk spreken diverse organisaties uit om met mentale gezondheid als een
belangrijk onderdeel van healthy ageing ambities te hebben op dit vlak. Met het initiatief van ‘mentale
gezondheid op de werkvloer’ is een samenwerking gestart tussen werkgevers, MKB-bedrijven en
onderzoekers in Noord-Nederland. Door ook in 2020 de krachten te bundelen, rollen MKB-bedrijven
verschillende interventies in diverse grote organisaties uit. Het onderzoeksteam, onder leiding van
lector Duurzaam HRM, dr. K.N. Veth van de Hanzehogeschool Groningen, onderzoekt de impact van
diverse interventies op mentale gezondheid. Immers, stress kan negatieve uitkomsten voor zowel de
medewerkers als de organisatie veroorzaken. Een integrale en innovatieve aanpak ontbreekt vaak. De
visie vanuit het Platform Mentale Gezondheid is om door de inzet van interventies mentale
gezondheid en het algemeen welbevinden 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 (chronische) 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 systematisch te monitoren om te kunnen
bepalen op welke manier en in welke mate deze bijdragen aan mentale gezondheid van
medewerkers. Het gaat hierbij om verschillende soorten interventies die per organisatie worden
gekozen, hetzij door medewerkers zelf, hetzij op teamniveau door de leidinggevende. Er is niet één
oplossing om werkstress tegen te gaan of het welbevinden te vergroten. Dat kan per doelgroep en
zelfs per persoon verschillen.

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 Groningen en Menzis. In het eerste jaar (2019) hebben vijf
organisaties met ieder twee teams innovatieve interventies laten uitvoeren en zijn de uitkomsten
gemeten. In 2020 hebben dezelfde vijf organisaties opnieuw gekozen voor het monitoren van twee
interventies per organisatie, 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 individueel en op vrijwillige basis
inschrijven. Het onderzoeksteam is niet betrokken bij het besluitvormingsproces van de interventies
door de organisaties en medewerkers.

1.4. Interventies

In 2020 startte het tweede jaar van het interventieonderzoek van PMG. Met acht interventies is gestart
waarvan sommigen door meerdere groepen. Het betreft de interventies:
11
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Bamboe-ACT;
Yoga online;
CiEP (2x);
Mind-Zit;
Mentale Weerbaarheid (2x);
Werkgeluk;
BeLife-Fitoal de zomer in;
Het Nieuwe Gezonde Werken 2.0 (2x).
De organisaties maakten zelf de keuze voor een interventie. Ze konden kiezen uit interventies die
vanuit het netwerk van PMG waren voorgedragen of ze konden zelf een andere interventie kiezen
waarvan ze dachten dat het beter aansloot bij het vraagstuk in hun organisatie. Drie van de acht
interventies kwamen uit het netwerk van PMG. Het betrof Bamboe-ACT, CiEP en Mind-Zit. De eerste
twee interventies Bamboe-ACT en CiEP zijn ook in 2019 gemonitord door het onderzoeksteam van
PMG , maar dan bij twee andere organisaties (zie Tussenrapportage Platform Mentale Gezondheid,
2019)
Vanwege de coronapandemie was het in 2020 niet mogelijk om de interventies fysiek uit te voeren.
Derhalve zijn online varianten ingezet. De interventies verschilden van elkaar qua doel, tijdsduur,
werkwijze en verwachte resultaten. In Tabel 1 is een korte beschrijving opgenomen van deze
onderdelen.
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Tabel 1 Omschrijving interventies PMG 2020
Interventie

Doel

1. Bamboe-ACT

Meer
veerkracht te
ontwikkelen in
werk- en
privéleven.
Aandacht
verplaatsen
van 'denken’
naar 'voelen’.

2. Yoga online

Tijdsduur
6 bijeenkomsten

5 dagen

Werkwijze

IGLOO

6 groepsbijeenkomsten, en
indien gewenst individuele
coaching, waarin verschillende
vaardigheden worden getraind
gelinkt aan ACT.
Gedurende vijf dagen elke dag
een online yogales van 30
minuten, welke real time of
naderhand kan worden gevolgd.

Individueel niveau

Individueel niveau

3. CiEP

De aanpak
van werk door
de
medewerkers
te veranderen.

4 maanden

Twee groepsbijeenkomsten en
begeleiding op eigen werkplek
en twee keer individuele
coaching.

Individueel- en
groepsniveau

4. Mind-zit

Het
ontwikkelen
van een
andere
mindset m.b.t.
zitten.

3 maanden

Drie maanden, vijf cursusdelen
per week, gedurende 5 – 15
minuten per dag instructie.

Individueel niveau

5. Mentale
Weerbaarheid

Mentaal
weerbaar door
het leven
gaan.

1 training van 2,5
uur

Eén online groepsbijeenkomst
waarin gewerkt wordt aan de
mentale weerbaarheid door
oefeningen, technieken en
concrete tools.

Individueel – en
groepsniveau

6. Werkgeluk

Verbeteren
van werkgeluk.

6 bijeenkomsten
gedurende 12
weken

Individueel – en
groepsniveau

7. BeLife- Fitoal de
zomer in -

Vergroten van
eigen vitaliteit.

4 weken

8. Het Nieuwe
Gezonde Werken 2.0

Vergroten van
(zelf)kennis en
trainen van
gezond gedrag

3 maanden

Twaalf weken zes
bijeenkomsten van twee uur
waarin gewerkt wordt aan
werkgeluk.
Vier weken lang online
geïnspireerd en uitgedaagd
worden aan de slag te gaan met
eigen vitaliteit. Iedere week
staat een ander thema centraal.
Informatieve
groepsbijeenkomsten welke
aangevuld worden met
individuele coaching.

Individueel – en
groepsniveau

Individueel - en
groepsniveau

Hieronder staan de beknopte beschrijvingen per interventie zoals de aanbieders deze omschrijven.
1. Bamboe - ACT
Het doel van de interventie Bamboe 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 Bamboe
is een kortlopend programma van zes bijeenkomsten waarbij ook de mogelijkheid van een individuele
coaching sessie werd aangeboden. De medewerkers leren in groepsworkshop verschillende
vaardigheden die helpen om een eigen koers te varen en het beste uit zichzelf, hun team en hun
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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; uit je
piekerfabriek stappen; milder worden voor jezelf; in beweging komen en stappen zetten & regie
nemen. De visie van Bamboe 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. De volgende effecten van het programma worden beschreven; met veel
persoonlijke aandacht wordt de persoonlijke veerkracht verhoogd. De medewerkers gaan anders
denken, doen en voelen.
2. Yoga online
Yoga online is een interventie die op eigen initiatief van de medewerkers van het UMCG is gestart.
Gedurende vijf dagen kunnen de medewerkers elke dag een 30-minuten-Vinyasa yogales volgen,
waarbij elke dag een ander aandachtsgebied aan bod komt. De yogalessen zijn afzonderlijk te volgen,
maar in de reeks lessen zit een duidelijke opbouw en een steeds terugkerend thema. De medewerker
kan zelf bepalen wanneer hij/zij start met de yogalessen. Yoga-ervaring is niet nodig. Tijdens de
yogalessen leren de medewerkers door middel van verschillende houdingen (asana's) en
ademhalingsoefeningen (pranayama) hun aandacht te verschuiven van het hoofd naar het lichaam.
Het uiteindelijke doel is dat hiermee de aandacht wordt verschoven van ‘het denken’ naar ‘het voelen’
en dat de medewerker daarmee bewust wordt van de 'kracht van het nu' . De visie van Vinyasa yoga
is dat mensen een andere manier van ontspanning en bewustwording gaan ontdekken, waarbij een
positieve energiestroom voelbaar is. Vinyasa yoga is een fysiek intensieve vorm van yoga, maar geeft
daarbij ook een bepaalde innerlijke rust.
3. 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 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.
4. Mind-Zit
De e-health training Mind-Zit heeft tot doel om een andere mindset over zitten te ontwikkelen.
Deelnemers leren in gedurende 90 dagen toe te werken naar ander zitgedrag gericht op duur (hoe
lang zitten) en frequentie (wanneer en hoe vaak zitten). Deelnemers zullen werken aan kleine en grote
veranderingen die nieuwe gewoontes worden en zorgen voor structureel ander zitgedrag. Uiteindelijk
zal er een vermindering van het aantal uren zitten per dag optreden, waarmee ingezet kan worden op
verzuimpreventie – en vermindering.
De interventie Mind-Zit is een cursus met een duur van drie maanden, met vijf dagen per week een
cursusdeel. Een cursusdeel duurt tussen de 5 – 15 minuten per dag. Dagelijks kan een deelnemer
kiezen uit een gewone of een korte versie van het cursusdeel. De deelnemer kan zelf bepalen waar,
wanneer en hoe de cursus wordt gevolgd. Uiteindelijk worden er resultaten behaald op het vlak van
minder snel en lang zitten, meer afwisselen tussen bewegen en zitten en een betere doorbloeding.
Tevens wordt het houdingsaspect ten aanzien van het zitten veranderd en wordt de deelnemer
gemotiveerd om in beweging te komen en zijn eigen regie en verantwoordelijkheid ten aanzien van
het zitgedrag te nemen (flyer Mind-Zit, 2020). De visie van Mind-Zit is dat deelnemers bewust worden
van hun eigen gezondheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van zitten. Mind-Zit wil deelnemers
ondersteunen om voor een gezonde en actieve leefstijl te kiezen, door kennis over zitten te koppelen
aan het aanzetten tot een gezonde leefstijl.
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5. Workshop Mentale Weerbaarheid
Onze samenleving is veranderd. Nieuwe werkplekken, digitaal werken, vervlechting van werk en privé
en een andere binding met collega's. Om goed in staat te zijn om te gaan met deze veranderingen,
moet je mentaal weerbaar zijn. Mentaal weerbaar door het leven gaan, dat is wat de online workshop
Mentale Weerbaarheid wil realiseren. Tijdens de workshop wordt de deelnemer bewust van
werkgeluk, positief omgaan met stress, een goede werk– en privébalans en eigen gezondheid. Dit
alles op een motiverende en soms confronterende manier. Het doel van deze interventie is dat de
deelnemers aan het einde van de workshop beschikken over een rugtas vol waardevolle technieken
om mentaal weerbaar door het leven te gaan en te kunnen focussen op de positieve dingen in het
leven.
De workshop Mentale Weerbaarheid is één online training met een duur van 2,5 uur. Via het
programma Zoom kunnen maximaal 15 personen deelnemen aan een workshop. Tijdens deze
workshop werken deelnemers aan hun weerbaarheid door middel van oefeningen, technieken en het
inzetten van concrete tools. Uiteindelijk krijgen deelnemers inzicht in hun mentale weerbaarheid en
hoe ze dit kunnen beïnvloeden en omzetten naar iets positiefs.
6. Training Werkgeluk
De training 'Werken aan Werkgeluk’ is een interventie die geschikt is voor medewerkers die tijdens de
coronapandemie veelvuldig vanuit huis achter een beeldscherm werken. Op basis van de vijf pijlers
van geluk – vitaliteit, relaties, persoonlijke groei, autonomie en zingeving – wordt er gedurende zes
bijeenkomsten (eens per twee weken, met een duur van twee uur per bijeenkomst) gewerkt aan het
werkgeluk van de individuele medewerker. Voorafgaande aan de training vult de deelnemer een
Werkgelukscan in. Iedere deelnemer bepaalt voor zichzelf waar zijn of haar werkgeluk het hoogste
scoort. Deze werkgelukscans vormen de input voor de training.
7. BeLife -Fitoal de zomer inFitoal de zomer in, ook wel Go-Fit genoemd, is een interventie die gericht is op het vergroten van de
eigen vitaliteit. Via een compact en een laagdrempelig online vitaliteitsprogramma wordt de deelnemer
uitgedaagd aan de slag te gaan met zijn vitaliteit.
Gedurende vier weken wordt gewerkt aan de Go-Fit thema's fysiek fit, in balans, verbinding en
wendbaar. Een week lang kan de deelnemer aan de slag met een van deze thema's, in zijn eigen
tempo en wanneer het de deelnemer goed past.
Iedere themaweek start met een inleidende film door een vitaliteits – of mentalcoach. Tijdens deze film
wordt tevens de weekopdracht geïntroduceerd. Gedurende de week volgen er aanvullende tips en
informatie. Fitoal de zomer in wordt afgesloten met een gezamenlijk online pubquiz met alle
deelnemers.
8. Het Nieuwe Gezonde Werken 2.0
Het Nieuwe Gezonde Werken 2.0 (HNGW) is gericht op healty ageing en duurzame inzetbaarheid van
medewerkers. Hierbij ligt de nadruk op dynamisch werken (voor een breed bereik in de organisatie) en
persoonlijke vitaliteit (voor verdieping op individueel niveau). Zo wordt er bijvoorbeeld gestart in
teamverband met informatieve groepsbijeenkomsten, welke aangevuld worden met individuele
interventies. Met het stimuleren van een actieve leefstijl en vitaliteit wordt getracht de medewerker
meer regie te laten voeren over de eigen gezondheid en meer te bewegen gedurende de dag .
Het belangrijkste doel van HNGW 2.0 is het vergroten van (zelf)kennis en het trainen van gezond
gedrag. Medewerkers kunnen in teamverband na denken over een dynamische en gezonde invulling
van hun werkdag. Sommige collega's kunnen worden opgeleid tot ambassadeurs van HNGW 2.0,
zodat zij het dynamische werken kunnen blijven stimuleren. Op individueel niveau kan de medewerker
de beschikking krijgen over een 'wearable’, die persoonlijke leefstijldata rondom bewegen, voeding,
slaap, herstel en dynamisch werken inzichtelijk maakt.
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Organisatie en interventie
De interventies zijn uitgezet in een team of afdeling, een functiegroep of de een medewerker kon zich
individueel inschrijven voor een interventie ongeacht zijn of haar functie of teamlidmaatschap. Er zijn
in totaal 11 interventies gemonitord in vijf organisaties waarbij sommige meerdere keren. Zo komen
we aan 8 verschillende interventies (zie Tabel 2).
De interventies Bamboe-ACT, Yoga online en CiEP zijn uitgevoerd bij UMCG. Ook is CiEP één keer
uitgevoerd bij een team binnen het Alfa-college. De workshop Mentale Weerbaarheid is twee keer
gemonitord bij de Rijksuniversiteit van Groningen en bij de Gemeente Groningen is gekozen voor de
interventies Be-Life-Fitoal de zomer in- en de training Werkgeluk.
Tabel 2. Uitgevoerde interventie
Interventie
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Organisatie

1.
2.

Bamboe-ACT
Yoga online

UMCG
UMCG

3.
4.

CiEP (2x)
Mind-Zit

UMCG en Alfa-college
Alfa-college

5.
6.

Workshop Mentale Weerbaarheid (2x)
Training Werkgeluk

Rijksuniversiteit Groningen
Gemeente Groningen

7.
8.

BeLife-Fitoal de zomer in
Het Nieuwe Gezonde Werken 2.0 (2x)

Gemeente Groningen
Hanzehogeschool
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2. Methode
2.1. Basismodel

Het onderzoeksmodel naar de mentale gezondheid is ook in 2020 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 van
mentale gezondheid vaak omvat door het concept welbevinden; het gaat om emotionele, mentale en
fysieke gezondheid en vitaliteit. 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 of personal 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 herstel- en compensatiemogelijkheden 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 maar ook persoonlijke
energiebronnen zoals optimisme of self-efficacy. Het model veronderstelt dat hoge werkeisen kunnen
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 affectiefmotivationele 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 2020 zijn binnen iedere organisatie minimaal twee interventies gekozen om interventieonderzoek uit
te voeren. Per organisatie is bepaald welke interventie werd uitgerold ofwel bottom-up ofwel top-down.
De keuze heeft mede invulling gekregen door pitches die door MKB-bedrijven over hun interventies
zijn gehouden begin 2020. 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 verschilde per
interventie) en drie maanden voor data verzamelen vooraf en ook drie maanden achteraf inclusief het
afronden van de betreffende fase.
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 e-mail werd verzonden en zo spoedig mogelijk na de afronding van de
interventie een T1-meting. Daarin zijn de volgende concepten: burn-out, bevlogenheid, veerkracht,
emotionele, fysieke en mentale werkbelasting en de rol van leidinggevende en collega’s. Daarnaast
was zijn een T0-meting en direct na de afronding van de interventie een T1-meting uitgevoerd met
focusinterviews die van vanwege coronamaatregelen online zijn uitgevoerd. Via Blackboard
Collaborate of Teams zijn in plaats van één fysiek focusinterview van anderhalf uur met zoveel
mogelijk deelnemers, nu over het algemeen drie keer online focusinterviews uitgevoerd van één uur
met drie à vier deelnemers. Door het afnemen van semigestructureerde (diepte-)interviews kregen de
onderzoekers de gelegenheid om antwoorden diepgaander te bevragen (Saunders et al., 2019).
Deelnemers konden hun antwoorden nader toelichten, 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 helderder op tafel dan door louter met vragenlijsten mogelijk zou zijn
geweest. 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 58 online focusinterviews uitgevoerd voor zowel T0 en
T1. De groepsgrootte varieerde tussen de één en zes deelnemers. De interviews zijn steeds door één
van de onderzoekers geleid. 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 vier 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 werkgerelateerde hulpbronnen, zoals
zelfstandigheid in het werk met als voorbeelditem ‘Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw
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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’. Hiervoor
hebben we gebruik gemaakt van de VBBA1.0 (Van Veldhoven & Meijman, 1994) en met toestemming
van onderzoeksbureau SKB te Amsterdam.

2.3. Respondenten 2020

In Tabel 3 staat een overzicht met diverse informatie over de respondenten per organisatie en
interventie.
Tabel 3. Beschrijving van de populatie
Hanze

Alfa

Nieuwe

Mind-

Gezonde

Zit

Alfa
CIEP

UMCG
Yoga

UMCG
CIEP

Online

UMCG

N=14

N=9

N=18

N=7

RUG

Geme

Geme

ente

ente

Bamboe

Mentale

Mentale

ACT

weer

weer

Belife-

Werk

baarhei

baarhei

Fitoal

geluk

d

d (2)

(1)N=12

N=7

N=9

25,0

14,3

11,1

Werken
2.0

RUG

N=6

N=16

N=29

Totaal

N=127

Leeftijd
< 20 jaar

3,4

20-30 jaar

6,3

22,2

33,4

14,3

31-40 jaar

28,6

43,8

33,3

11,2

14,3

33,3

33,3

57,2

41-50 jaar

28,6

25,0

44,4

33,4

42,9

16,7

25,0

14,3

51-60 jaar

28,5

25,0

27,8

14,3

50,0

16,7

14,3

61-65 jaar

14,3

20,7

0,8

6,8

16,6

33,3

37,9

22,1

55,5

20,6

31,5

10,3

24,5

14,3

> 65 jaar

4,7

% man

21,4

12,5

44,4

11,1

0

0

Opleiding (%)
VMBO1
HAVO, VWO,
MBO
HBO, WO Bsc
WO, doctor

28,6

12,5

44,4

16,7

85,7

33,3

42,9

56,3

33,3

38,9

14,3

28,6

31,3

22,2

44,4

< 2 jaar

28,6

31,3

44,4

22,2

57,1

2-5 jaar

21,4

25,0

33,3

33,3

14,3

6-10 jaar

7,1

12,5

11,1

5,6

11-15 jaar

14,3

6,3

> 15 jaar

28,6

25,0

Ervaren gezondheid2

17,4 (2,7)

25,0

14,3

11,1

17,2

16,5

8,3

28,6

33,3

3,4

1,6

24,1

16,7

33,3

71,4

26,8

55,6

58,6

50,0

50,0

41,7

11,1

13,8

29,9

16,7

25,0
41,7

14,3

33,3

24,1

28,3

57,1

22,2

24,1

27,6

8,3

Aantal jaren werkzaam
bij deze organisatie (%)

M (SD)

16,7

8,3

11,1

10,3

8,7

11,1

3,4

7,1

5,6

14,3

16,7

8,3

11,1

33,3

14,3

50,0

16,7

28,6

22,2

37,9

28,3

18,8

18,0

18,9

20,9

16,2 (3,2)

17,7

19,1

17,6

18,1

18,3

(3,6)

(3,0)

(3,5)

(4,1)

(3,8)

(3,9)

(3,5)

(3,4)

(3,4)

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

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, 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 bij de vraag of doelgroep.

Interventie Workshop Mentale Weerbaarheid
Rijksuniversiteit Groningen Groep A

Aan het focusinterview deden in totaal vijftien medewerkers mee, waarvan tien medewerkers de
schriftelijke vragenlijst van het focusinterview hebben ingevuld. Het gemiddelde cijfer voor de
mentale gezondheid van de deelnemers die de eerste workshop Mentale Weerbaarheid volgden
was M= 6,7 (n =10), met een range tussen < 5 - 8> (zie Tabel 4).
De eerste workshop over Mentale Weerbaarheid is in oktober 2020 online gegeven. Dit was voor
de tweede lockdown. )
Tabel 4. Ervaren mentale gezondheid T0 &T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid/

T0

T1

M=6,7 (n=10)

M =7,3 (n=8)

Organisatie
RUG Groep A

Cijfer workshop Mentale
Weerbaarheid
M = 6,8 (n=8)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
7,5-8
De deelnemers die het cijfer 8 en 7,5 hebben gegeven (n=4), gaven positieve factoren aan zoals
“Ik zit goed in mijn vel” en “Heb een flexibele baan en prettige begeleiders.” Tevens werden ook
meer privégerelateerde factoren, zoals het hebben van een goede relatie, genoemd. Daarnaast
benoemden de deelnemers negatieve factoren zoals afname van het fysiek zien van collega’s,
mindere korte lijnen om hulp te vragen en lichamelijke klachten door het vele zitten. Er werd
wisselend gedacht over thuiswerken. De ene deelnemer was het wel beu, terwijl de andere
deelnemer eraan begon te wennen. Twee deelnemers aan een PhD-traject gaven aan gestrest te
raken over het halen van een deadline.
6,5-7
Van de deelnemers (n=2) die het cijfer 7,5-7 en een 7 gaven, gaf één deelnemer aan het prettig
te vinden dat, in vergelijking met de vorige functie, het minder vaak voorkwam dat taken direct
moesten worden afgehandeld. De andere deelnemer gaf aan dat het werk invloed had op de
mentale gezondheid. Deze deelnemer vindt het lastig de teamleden te managen en balans in
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werkdruk te vinden. Ook de nieuwe zwaardere taken/verantwoordelijkheden, waren van invloed
op de mentale gezondheid.
6
Van de deelnemers die een 6 (n=3) gaven, gaf één deelnemer aan door de coronamaatregelen
onvoldoende ontspanningsactiviteiten te hebben en kon zich daardoor moeilijk opladen.
Daarnaast maakte de deelnemer zich zorgen over de toekomst van de economie en zijn bejaarde
ouders. Een andere deelnemer gaf ook aan dat de coronapandemie en ziekte (geen corona) een
behoorlijke aanslag had op de mentale gezondheid. De derde deelnemer, een internationale
medewerker die vlak voor de lockdown was begonnen gaf aan stress te ervaren door het nog niet
volledig geïntegreerd voelen in het team en gevoelens van angst en onzekerheid over het huidige
werk en de toekomstige carrièremogelijkheden. De deelnemer was de Nederlandse taal nog niet
machtig genoeg en dat maakte het lastiger om te integreren, want vele collega’s weigerden om
Engels te praten of waren volgens de deelnemer niet inclusief en open genoeg naar
internationale collega’s. Het aanpassen aan een nieuw land en cultuur vond de deelnemer lastig,
vooral om het gevoel te krijgen geaccepteerd te worden. “…it is still not that easy to feel ‘one of
us’ in the Dutch society at large, as most friend groups and circles are rather closed, especially for
‘outsiders’.”
5
De deelnemer (n=1) die het cijfer 5 gaf, volgde ook een PhD traject en de 5 werd gerelateerd aan
factoren zoals het missen van contact met vrienden en familie, het missen van leuke activiteiten
en het hebben van steeds herhalende saaie weken. De deelnemer voelde zich gedeprimeerd en
onvoldoende gemotiveerd om de eindstreep van het PhD traject te gaan halen.
Stressfactoren (n=15)
De deelnemers gaven aan dat het thuiswerken en de onzekerheden die corona met zich
meebracht weerslag hadden op de mentale gezondheid. Deze weerslag was bij de één wat groter
dan bij de ander. Een vaak genoemd nadeel van het thuiswerken was het gemis aan fysiek
contact met collega’s, Ondanks georganiseerde online meetings. “Door corona vind ik de lijntjes
met collega’s minder kort.” …Nu probeer je alles zelf op te lossen, anders moet je weer iemand
mailen. Dat vind ik een lastig aspect.” Een ander nadeel dat werd genoemd, was dat door het
thuiswerken de dagen meer in elkaar over liepen en als minder gevarieerd werden ervaren.
In deze coronatijd, waar fysiek contact werd gemist, kon -op momenten dat fysiek contact met
anderen werd toegestaan door het RIVM, het fysieke contact met collega’s en studenten juist ook
stress geven; niet altijd hielden de collega’s of studenten zich aan de richtlijnen van de RIVM. Om
hier iets van te zeggen werd als stressvol ervaren. “Ja, dan moet je voor jezelf opkomen, daar
vind ik ook niks aan. Als niemand het wat kan schelen en jij bent de enige die wat ervan moet
zeggen is dat ook niet leuk.”
Bij andere werkgerelateerde stressfactoren speelde de leidinggevende een grote rol ten tijde van
corona. Hier ging het om de gemiste waardering voor het werk en de gemiste ondersteuning bij
het regelen van een goede thuiswerkplek door de leidinggevende in coronatijd. “De waardering,
dat hoor ik wel meer dat dat gemist wordt. We werken ons allemaal te blubber en soms mag daar
wel aandacht voor komen.”
Andere werkgerelateerde stressfactoren die werden genoemd, zijn gerelateerd aan
communicatie, zoals het missen van kleine signalen als je niet op locatie zat. Normaal spreken ze
je aan bij het koffieapparaat, maar nu mailen ze pas als er echt een groot probleem is, je mist alle
kleine signalen. Ook het missen van de context in de mails heeft geleid tot misverstanden.
Voor de PhD-studenten werd het PhD traject specifiek als stressfactor genoemd, omdat het als
een moeilijk en geïsoleerd proces werd ervaren.
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De privégerelateerde stressfactoren die door de internationale medewerkers werden benoemd,
waren het niet hebben van een sociaal leven in Nederland en het niet kunnen bezoeken van
vrienden en familie die niet in Nederland wonen. “When it started I remembered that the
University was closed, and for abound one month I was in a depression mood. The social life was
really destroyed.”
Hulpbronnen
De werkgerelateerde hulpbronnen die de deelnemers expliciet aangaven, waren het werk zelf,
directe patiëntenzorg, iemand anders gelukkig maken door het bieden van hulp, een probleem
oplossen en het bereiken van doelen. Relaties met anderen gaven ook energie, zoals sociale
contacten op het werk met collega’s. Sommige deelnemers benoemden een aantal voordelen van
thuiswerken, zoals een betere balans tussen werk en privé en het productiever en efficiënter
kunnen thuiswerken wanneer de thuissituatie zich daarvoor leende.
De privégerelateerde hulpbronnen die werden genoemd waren sporten en wandelen. Dit moest
wel duidelijk worden ingepland. “Meerdere malen per week. Anders vergeet je de deur uit te
gaan, dan zit je opeens 2 dagen binnen. Ook het wandelen gewoon in je planning opnemen. Ik
merk dat het helpt anders zit ik alleen maar aan de eettafel.” Relaties met anderen, zoals familie
en vrienden, gaven ook energie.
Impact mentale gezondheid op het werk
De meeste deelnemers gaven aan dat als je niet goed in je vel zit het lastiger is jezelf te
motiveren. “Hoe gezonder je bent, hoe fijner in het algemeen ook het werk is.” De impact van de
mentale gezondheid had volgens de deelnemers meer impact op de productiviteit, dan op de
kwaliteitsuitvoering van de werkzaamheden.
Interventieverwachtingen
Je kon je als individu opgeven voor de workshop Mentale Weerbaarheid, nadat een bericht op
intranet geplaatst was. Er waren verschillende individuele redenen waarom was gekozen voor de
workshop Mentale Weerbaarheid. Zoals het op zoek zijn naar praktische tips om werk en privé te
scheiden, het voorkomen van een burn-out en het vergroten van de eigen mentale weerbaarheid.
“Ik vond het lastig om mezelf telkens op te pakken om weer naar kantoor te komen en met dat
mailtje dacht ik, laat ik dat maar doen om wat praktische tips te krijgen.” De positieve
verwachtingen van de interventie waren het willen opdoen van nieuwe inzichten en tips om
draagkracht te verbeteren, om veerkrachtiger te worden, om beter met tegenslagen om te gaan,
om meer te relativeren en om meer houvast krijgen. Ook het hebben van een leuke middag werd
genoemd.
Verandering
Op mentale gezondheid hebben de deelnemers zich gemiddeld een hoger cijfer gegeven na de
interventie (T1), dan voor de interventie (T0) (zie Tabel 4). Of de interventie daar van invloed op is
geweest, kan niet eenduidig worden gesteld. De ervaren mentale gezondheid was gemiddeld
M=7,3 (n=8) < 6 – 8,5 >. Hoewel de deelnemers meer gewend raakten aan de thuis- en
coronasituatie, werden de cijfers gedrukt door de onzekerheid (wel of geen tweede lockdown en
de daarbij behorende maatregelen) “Zoals eerder aangegeven zou ik mijn mentale gezondheid
gewoonlijk een 8 geven. Dat het op dit moment een 6,5 is, heeft te maken met
privéomstandigheden (ouders) en met het feit dat het leven met de coronabeperkingen (zonder
uitzicht op verbetering) wat mij moedeloos maakt. Eén deelnemer maakte hiervan een
overzichtelijk korte samenvatting: “ Onzekerheden met naar buiten gaan; is het veilig om te
winkelen/sporten. Geen tot weinig contact met collega’s. Veel prikkelingen van het
nieuws/negatieve input.”
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Evaluatie
Het gemiddelde cijfer dat de deelnemers gaven, was een M= 6,8 (n=8) met een range tussen <5 8 > (zie Tabel 4). De deelnemers ervaarden de workshop Mentale Weerbaarheid grotendeels als
positief. De workshop bood praktische handvatten, al bracht de informatie niet altijd de gehoopte
vernieuwde inzichten. Toch werd de reminder/ opfrissing van de al bekende informatie
grotendeels als positief ervaren. “Grotendeels was de materie wel een herhaling van zetten, maar
dat vond ik niet verkeerd en deed mijn ogen in ieder geval weer openen.”
De workshop Mentale Weerbaarheid werd gezien als een goede inspiratiesessie. Voor de
bewustwording was het een prima workshop, echter het aanzetten tot actie werd bij sommige
deelnemers gemist. “Weinig handvatten met hoe ik het dan doe; hoe zet ik stress om in iets
positiefs en hoe kan ik mijn hoofd scheiden van werk in de avond. Die antwoorden heb ik niet
gekregen, dus in dat opzicht was het voor mij niet heel nuttig.”.
De deelnemers zijn positief over de trainer. Hij werd omschreven als enthousiast, interactief en
motiverend. Zijn tempo was wel wat snel voor sommige deelnemers. De voorkeur ging uit naar
een fysieke workshop, want een klik met de mensen en spontaniteit was toch lastiger online te
bewerkstelligen. Advies voor de online workshop was dat de interacties in de ‘break-out’ rooms
langer mochten duren, zodat er voor de deelnemers meer tijd was om met elkaar te praten. Een
ander advies van een deelnemer was om ook wat meer te focussen op alleenstaande ouderen,
naast de jongeren die het druk hebben.
Match probleem en interventie
De onderdelen die werden gegeven in de workshop werden relevant gevonden en passend bij het
verbeteren van de mentale gezondheid. Als je niet bekend was met de informatie was het nuttig,
maar ook als reminder was de workshop nuttig. De trainer gaf aan hoe jezelf de mindset kan
omdraaien naar iets positiefs, hoewel de aanzet tot actie werd gemist. Deelnemers gaven aan dat
ze wel extrinsiek motivatie moeten krijgen of een stok achter de deur. “Je bent zelf al kwetsbaar
mentaal en dan moet je de motivatie ook nog uit jezelf halen, dat is te veel gevraagd.” De
aangeboden nazorg werd ervaren als positief, hoewel dat niet bij iedereen nodig was. Dat het
online was, maakte dat het goed te combineren was met de werkzaamheden. Het was
makkelijker om er ruimte voor te maken.
Advies
Zorg voor meer tijd voor de sessies in de break-out rooms. Houd meer rekening met andere
persoonlijke situaties, zoals alleenstaande ouderen. Geef daarnaast handvatten om actie te
ondernemen.

Rijksuniversiteit Groningen Groep B

Kort overzicht T0 en T1
Aan het focusinterview deden in totaal negen medewerkers mee, waarvan zes de korte
schriftelijke vragenlijst van het focusinterview hebben ingevuld. Bij de deelnemers van de tweede
ronde van de workshop Mentale Weerbaarheid was het gemiddelde van de ervaren mentale
gezondheid M = 6,5 (n = 6) met een range tussen < 5 – 8 > (zie Tabel 5).
Tabel 5. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid/
Organisatie
RUG Groep B
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T0

T1

M = 6,5 (n=6)

M = 7,5 (n=4)
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Cijfer workshop
Mentale Weerbaarheid
M = 7,4 (n=4)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
8
Het cijfer 8 (n=1) werd door de deelnemer toegelicht dat het in het algemeen goed ging met de
mentale gezondheid. In coronatijd kon men op kantoor werken, maar men merkte toch klachten
als het regelmatig moeilijk om loskomen van werk en meestal minder goed slapen op werkdagen,
dan op vrije dagen.
7
De deelnemers die hun mentale gezondheid een 7 (n=2) gaven, vonden dat ze over het
algemeen gezond waren. Factoren van invloed waren verlies van dierbaren of ervaren van
(te)veel individuele verantwoordelijkheid. Deze mentale belasting zorgde voor lange werkdagen
en weinig kwalitatief goede nachtrust.
6
Het cijfer 6 (n=2) werd door één deelnemer verklaard dat er sprake was van wisselende
stemmingen en dat de deelnemer zich beïnvloedbaar voelde voor omgevingssfeer. De andere
deelnemer gaf aan psychisch best sterk te zijn, maar de valkuil had om langer door te gaan.
Redenen die voor een zes gegeven werden, was een combinatie van werk-privé factoren zoals
slaapgebrek door het hebben van kleine kinderen en het hebben van een pittige functie. Door een
toevoeging van extra taken op die pittige functie zijn fysieke stressklachten ontstaan.
5
De deelnemer (n=1) met het cijfer 5 was uit balans door te veel werk en verantwoordelijkheden en
het hebben van te weinig vrije tijd voor hobby’s. Daarnaast was er onzekerheid of het contract
werd verlengd en ervaarde de deelnemer te weinig fysiek contact met collega’s.
Stressfactoren (n= 9)
De meest genoemde werkgerelateerde stressfactor (n=9) sinds de tweede lockdown en het
thuiswerken was dat het fysieke contact met collega’s werd gemist. Het thuiswerken zorgde voor
een verhoogd gevoel van stress door het hebben van een ongeschikte thuissituatie (zoals te
weinig beschikbare ruimte hebben en verstoringen door kleine kinderen) en een thuiswerkende
partner. Het vervagen van scheiding tussen werk en privé werd ook genoemd. Daarnaast werd
het gevoel dat de deelnemers niet voldoende uren konden maken. “Ik heb periodes waarin ik het
veel rustiger heb, dan voel ik me gauw schuldig als ik andere dingen ga doen. De was of iets
anders, steeds het door elkaar heen lopen van privé en werk. Ik ben het steeds voor mezelf aan
het verantwoorden.” Het ‘alleen zijn bij thuiswerken’ zorgt ook voor minder energie en motivatie.
“Normaal zit je met een aantal collega’s en daar krijg je energie van, nu ben je alleen en dan krijg
je van niemand energie. De eerste lockdown was het redelijk, nu de tweede lockdown is, is het
gewoon verschrikkelijk.” Eén deelnemer gaf aan noodgedwongen te moeten stoppen met een
opleiding, omdat het niet meer te combineren was met jonge kinderen en thuiswerken.
Een andere werkgerelateerde stressfactor was de verwachting van de organisatie dat de
medewerker alle extra werkzaamheden - ontstaan door de gevolgen van corona - bleef
organiseren, zoals het regelen van extra coördinatietaken en een thuiswerkplek. Dit leidde
namelijk tot een te hoge werkdruk. Ook de constante wijzigingen - wel online of niet online kostten veel energie. Zo ook het hebben van een onzeker toekomstperspectief door de
coronamaatregelen.
Andere communicatiekanalen door het thuiswerken vormden tevens een stressfactor.
Het online vergaderen was door een falend voorzitterschap inefficiënt. In het algemeen kostte het
online vergaderen meer energie, dan de fysieke vergaderingen. De tussendoor praatjes werden
gemist, want die vonden niet meer plaats voor of na een online vergadering. “Iedereen wacht
totdat de voorzitter begint” en “Je stompt af. Iedereen wordt vlakker.” Eén deelnemer gaf aan zich
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zorgen te maken om de privacy bij het online vergaderen. De verhoging van de hoeveelheid
mailverkeer was een andere stressfactor dat werd versterkt door onjuiste doorschakeling van
telefoonnummers.
De werkgerelateerde stressfactor die door PhD studenten (n=2) werd aangegeven, was
tijdgebrek waardoor onvoldoende tijd was voor onderzoeksgerelateerde werkzaamheden. De
deelnemers denken dat de begeleiders onvoldoende op de hoogte waren, waardoor algemene
werkzaamheden zoals lesgeven meer uren kostten. De deelnemers ervaarden te weinig
ondersteuning vanuit het instituut. Ook met het toepassen van timemanagement was de ervaring
dat er te weinig tijd was om de gewenste werkzaamheden uit te voeren. “You must really know
what you want to do to in order to use your time efficiently. Andere werkgerelateerde
stressfactoren die werden aangegeven, waren de nieuwe technische organisatorische dingen, het
gemis aan voldoende mentale ondersteuning en positieve feedback op de voortgang van het
onderzoek. “When you are constantly encouraged by your community, you are doing a good job.
It would me a tremendous support for PhD students to actually believe in themselves.”
Werkgerelateerde hulpbronnen die werden genoemd door de deelnemers waren het hebben van
een leuke werkplek, het worden afgerekend op hoe je je werk uitvoert in plaats van op de
hoeveelheid werk die je aflevert. Daarnaast zijn veel waardering vanuit het team en
leidinggevende en sociale steun van collega’s belangrijke hulpbronnen. Ook het samenwerken
gaf energie. Dit werd online georganiseerd door de camera van de computer aan te zetten of
fysiek samen te werken bij een collega thuis. Andere hulpbronnen die werden aangegeven,
waren het afvinken van taken, een goede werkverdeling in het team, werken met studenten en
verdieping op trainingsthema’s. Het naar kantoor kunnen, ook al was het voor één dag in de
week, gaf ook energie. Meer privégerelateerde hulpbronnen die werden genoemd waren sporten,
goed slapen, contacten met vriendinnen, yoga en koken.
Voordelen van thuiswerken die werden genoemd, waren dat geen opvang nodig was voor de
kinderen. Managers die zagen dat secretaresses niet fysiek aanwezig hoefden te zijn op locatie
om hun werk uit te voeren, omdat het tijdens de lockdown thuis ook goed lukte. Ook is meer
nagedacht over werken in post-coronatijd. “Mijn ideale beeld is 2 dagen naar kantoor met de
fysieke energie van collega’s en dat stukje socializing, dat is de keerzijde. En de helft van je
werktijd thuis werken en dat je dat zo in kan delen wat voor jou beter past. Dan hoeven mijn
kinderen niet zo veel naar de opvang. Dat zou voor mij een win-win zijn op alle vlakken.”
Impact mentale gezondheid
“De mate waarin je je mentaal toegerust voelt om iets aan te gaan is groter als je je mentaal
gezonder voelt” geeft een deelnemer aan. Eén deelnemer gaf aan laconieker te worden wanneer
het slechter gaat met de mentale gezondheid: “Mails worden korter en onpersoonlijker. Je wil er
zo snel mogelijk doorheen.”
Interventie verwachtingen
Het merendeel van de deelnemers gaf 'het verlagen van de stress’ als reden op om mee te doen
aan de workshop Mentale Weerbaarheid. De drempel om aan te melden was voldoende laag
door het gratis karakter van de workshop en dat er geen toestemming van de manager nodig
was. Een andere stimulans om aan te melden, was de uitwisseling met anderen. De verwachting
was dat de workshop concrete tips aan zou bieden om alles in het hoofd meer op een rijtje te
kunnen zetten, meer energie te krijgen, makkelijker om te gaan met tegenslagen, om te gaan met
stress en meer inzicht te krijgen in zichzelf. Men hoopte ook op het ontvangen van tips om minder
thuis te gaan zitten en meer te bewegen tijdens de tweede lockdown: “Ik zit veel thuis, ook in
privétijd.”
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Advies
Eén deelnemer vroeg aandacht om meer op organisatieniveau activiteiten te ontwikkelen om de
mentale gezondheid te verbeteren. In de beleving van de deelnemer bevat het
organisatiesysteem dynamieken die veel vragen van de medewerkers, zoals een grote workload.
Door de focus op individuele aanpakken, zoals de workshop Mentale Weerbaarheid doet, wordt
het probleem met mentale gezondheid binnen de organisatie niet opgelost. “…what we need to
deliver it seems to be increasing more and more. It seems to get higher and higher, but at the
same time there is corona, but then again they say: “Now you have to manage it”. It seems to be
okay. This is what you need to do and work with it. But how? There is a limit that one person can
do. Many persons are not looking out there for help. I’m here (interview), but many people don’t
do that.”
Verandering
Op mentale gezondheid hebben de deelnemers zich gemiddeld een hoger cijfer gegeven na de
interventie (T1), dan voor de interventie (T0). De deelnemers ervaarden een verandering in de
ervaren mentale gezondheid. Het gemiddelde cijfer was M = 7,5 (n=4) met een range tussen <6 –
8> (zie tabel 5). Drie deelnemers gaven aan zich relaxter te voelen en een grotere positieve
instelling te hebben die zorgde voor een positieve wisselwerking op de kinderen en partner. De
workshop Mentale Weerbaarheid heeft bewustwording opgeleverd over hoe iemand met dingen
omgaat en hoe dit vastgehouden kan worden. Tevens hebben de deelnemers het idee dat
onbewust een aantal dingen zijn veranderd. “Het zijn kleine dingen die ik doe waarbij ik denk dat
mijn instelling misschien wel is veranderd. Bijvoorbeeld dat ik druk ben met werk en van alles
moet doen en het is een grote stap om dat even te doorbreken, om naar buiten te gaan. Maar ik
liep door de hal en dacht fuck it en ik ging een rondje lopen. Dat is al heel wat omdat ik dat
normaal gesproken niet deed. Dus onbewust wel een andere instelling, ook positiever over
bepaalde dingen denken.” De deelnemers met het cijfer acht (n=2) noemden meer positieve
aspecten dan de deelnemers met het cijfer 7 (n=2). Voorbeelden hiervan zijn een goede werk- en
privésituatie (ondanks corona) en ook het sporten gaf meer energie. De deelnemers die hun
ervaren mentale gezondheid een zeven gaven, zeiden dat het beter ging, maar nog niet optimaal.
Wel werden er meer initiatieven getoond om meer energie te krijgen, zoals leuke dingen doen
met vriendinnen en kinderen en wandelen. “Daarnaast probeer ik wel meer te genieten van de
leuke dingen. Ik zoek bewust naar activiteiten waar ik energie van krijg en blij van word.”
Evaluatie
Het cijfer voor de interventie was gemiddeld M=7,4 (n=7,4 ) met een range tussen < 6 – 8> (zie
tabel 5). De interventie werd ervaren als prettig, ondanks dat het online werd gegeven. De
deelnemers gaven aan handvatten te hebben gekregen om het werk goed te blijven uitvoeren.
Tips die werden meegenomen waren: pak je rust, blijf bewegen en zorg voor een dagritme, kijk
waar je energie van krijgt en zorg voor voldoende slaap. In deze tijd zijn deze dingen volgens de
deelnemers ondertussen wel een open deur, maar ze waren tevreden hoe de trainer zorgde voor
een stap verder door de achtergrond/theorie en concrete adviezen af te stemmen op persoonlijke
situaties.
De deelnemers waren tevreden over het uitwisselen van ervaringen met elkaar en over de trainer.
Hij gaf waardevol advies, zorgde voor voldoende afwisseling en hield de energie hoog. Hoewel
het online goed was geregeld, denken de deelnemers dat de training live beter zal gaan, omdat
dan meer tijd (duur 4 uur in plaats van 2 uur) kan worden genomen. Ook hoopte men op een
follow-up of verdieping van de cursus. De workshop was namelijk kort (2 uur).
Match probleem en interventie
De deelnemers ervaarden voldoende tijd te hebben om de workshop uit te voeren. Niet altijd
werden de persoonlijke doelen bereikt. Dit had soms te maken met het feit dat tips al werden
toegepast en soms doordat factoren niet te beïnvloeden waren, zoals omgevingslawaai tijdens
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het thuiswerken. De deelnemers vonden de workshop passen bij het verbeteren van de mentale
gezondheid. Positiever denken heeft invloed op de mentale gezondheid gaven de deelnemers
aan. Medewerkers met stress wordt aanbevolen om de workshop te volgen. Het hoeft niet direct
een probleem te zijn, maar zoals de deelnemers aangaven “…als je hartstikke vrolijk in het leven
staat, heb je het niet nodig.” De kanttekening die werd gegeven was dat de medewerkers wel van
tevoren geïnformeerd moeten worden over dat de informatie vrij algemeen is (‘open deuren’).
Voor een eerste stap is de workshop prima, maar voor medewerkers die al redelijk bewust met de
thema’s bezig zijn, is het geen extra toevoeging. Een deelnemer kwam met het voorstel om dit
jaarlijks of halfjaarlijks af te spreken met een groepje medewerkers, maar dan meer in de vorm
van intervisie met een trainer/begeleider erbij. Qua borging van de veranderingen geven mensen
aan het zelf te kunnen door vol te houden of zaken te bespreken met een coach of de
leidinggevende. Ook werd het voorstel gegeven om te zorgen voor een follow-up.
Advies
Het advies is om de workshop langer te laten duren en ook een vervolg in te plannen. Op deze
wijze kan dieper op onderwerpen worden ingegaan en het is een stok achter de deur. Bij voorkeur
met dezelfde groep, zodat een stap verder kan worden gegaan. Een ander advies dat werd
gegeven is om de opdrachten uit de sheets te halen en concreet te mailen. Vervolgens kan er
een mail gestuurd worden met de vraag of de deelnemer al begonnen is met de opdracht. Dan
wordt de noodzaak meer gevoeld. Ook de break-out rooms werden in deze sessie als te kort
ervaren. Tot slot een advies aan de trainer om minder snel te praten. Het ging soms te snel om
het te kunnen volgen, maar zijn enthousiasme maakte veel goed.

Interventie Training CiEP
Alfa-college

Kort overzicht T0 en T1
Aan het focusinterview deden in totaal tien medewerkers mee, waarvan acht de korte schriftelijke
vragenlijst van het focusinterview hebben ingevuld.
De medewerkers van het Alfa-college die deelnamen aan het onderzoek ervaarden hun mentale
gezondheid als redelijk voldoende. Uit het schriftelijke gedeelte komt een gemiddeld cijfer van M
= 6,9 (n=8) met een range tussen<5,5 – 8,5> (zie tabel 6).
Tabel 6. Ervaren mentale gezondheid T0 &T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid

T0

T1

Cijfer CiEP

Alfa-college

M=6,9 (n=8)

M =7,5 (n=4)

M = 6,8 (n=4)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
>8
Twee keer werd een cijfer boven een 8 (n=2) gegeven. Eén deelnemer gaf aan bewust meer te
willen genieten van de kleine dingen, vanwege herstel na een ernstige ziekte. “…de manier
waarop ik naar dingen kijk, bepaalt grotendeels hoe ik mij voel. Ik wil dat relaxte gevoel
vasthouden, ook als het werk drukker en/of stressvoller wordt. De andere deelnemer was ook
positief, doordat deze deelnemer zich nog steeds gehoord, gezien en geholpen voelde ondanks
de online werkzaamheden. De deelnemer ervaarde sociale steun van collega’s en haalde energie
uit het leren van nieuwe dingen en het oplossen van eventuele problemen. Wel zijn er zorgen
over de gemaakte werkuren. Die waren meer dan afgesproken. Het was tevens lastiger om werk
los te laten.
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6-7
De effecten van corona waren ook terug te zien in de cijfers 6 en 7 (n=5) die werden gegeven
voor de ervaren mentale gezondheid. De coronamaatregelen drukten de cijfers door gevoelens
van onzekerheid en onrust die waren ontstaan door veranderingen zoals meer op de computer
werken, meer wijzigingen, gemis aan sociale contacten met collega’s, verstoorde werk-privé
balans, verhoging van de hoeveelheid aan taken en gemis aan waardering. “Omdat we op dit
moment leven in de waan van de dag en geen vooruitzicht hebben op corona, leef je veel in
onzekerheden.” En “De cultuur is ook wel gewoon van lekker doorwerken. We zwalken in wat we
willen doen, doen dus alles.” De keuze voor thuiswerken werd soms ook bewust gemaakt in
verband met het behoren tot een risicogroep. “Ik wil dus zo min mogelijk op het werk komen.”
5,5
Het cijfer 5.5 (n=1) werd toegelicht met de reden dat de werkzaamheden langer duurden dan
nodig, door werkdruk, onduidelijke communicatie en opdrachtverstrekking. De deelnemer was
meer met andere werkzaamheden bezig dan met eigen taken en ook meer ad hoc. De vijfenhalf
werd ook gegeven door het ervaren van fysieke klachten, zoals vermoeidheid en hoofdpijn. De
deelnemer voelde zich niet in balans.
Stressfactoren (n= 10)
Verstoorde werk-privé balans werd genoemd als werk gerelateerd stressfactor (n=10). Hiermee
duidt men op het vervagen van grenzen tussen werk en privé door het thuiswerken. Het was
lastiger om de ‘werkdeur’ dicht te doen als je thuiswerkt. Op vrije dagen werd gewerkt en ook
werden er langere werkdagen gemaakt. “Ik zit veel achter het beeldscherm en doe dan nog even
dit en dan dat. Het gaat steeds door, ook met chatberichtjes van leerlingen, collega’s, op alle
momenten van de dag. Je staat altijd aan.”
Hulpbronnen
De werkgerelateerde hulpbronnen die genoemd werden zijn werken op locatie als dat mogelijk
was, het fysiek ontmoeten van collega’s, sociale relaties met collega’s en studenten, het krijgen
van complimenten van collega’s of van leidinggevende, het lesgeven, anderen helpen en de
reacties van studenten dat ze graag naar school wilden. Tot slot leverde het wegstrepen van
taken op de ‘to-do lijst’ energie op. De privégerelateerde hulpbronnen waren de aandacht voor
fysieke gezondheid zoals slapen, het pakken van rustmomenten, het jezelf gunnen van een
pauze, gezond eten, het sporten, fietsen en wandelen en het hebben van een vast dagritme en
het gezin.
Impact mentale gezondheid
De impact van mentale gezondheid op het uitvoeren van de werkzaamheden was dat bij een
goede mentale gezondheid de deelnemers makkelijker om kunnen gaan met situaties op het werk
“Als ik bijvoorbeeld niet goed heb geslapen, dan loopt het werk niet lekker. Geduld wordt minder.”
Interventieverwachtingen
De medewerkers van het Alfa-college hadden zelf de keuze om zich in te schrijven voor CiEP.
Redenen om zich in te schrijven waren het krijgen van handvatten voor het organiseren van een
lege inbox en meer gestructureerd te werken. Men hoopte op resultaten zoals meer in balans
komen, minder stress ervaren en meer duidelijkheid verkrijgen over eigen taken en
bevoegdheden om beter grenzen te kunnen aangeven. “Eigen taak- en bevoegdheden duidelijk
maken en ernaar gedragen in plaats van taken in de schoenen laten schuiven. “Ik wil nee leren
zeggen.” De verwachting was dat de interventie CiEP naast effect op de deelnemer ook effect
zou hebben op het team en het thuisfront. “Toch ook meer gestructureerd werken en zo zal ik
thuis ook leukere dagen hebben. Dan sta ik open voor andere verhalen en ben rustiger in mijn
hoofd.”
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Verandering
Op de ervaren mentale gezondheid hebben de deelnemers zich gemiddeld een hoger cijfer
gegeven na de interventie (T1), dan voor de interventie (T0). Het gemiddelde cijfer was M=7,5
(n=4) met een range tussen <6 – 8> (zie Tabel 6). Dat is een ruim voldoende tot goed. De
deelnemers met een acht (n=3) noemden meer positieve aspecten, dan de deelnemer met een 6
(n=1). Ze gaven aan zich mentaal en fysiek goed te voelen. Wel begint corona zorgen op te
leveren over wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor het gezin en de werkdruk die hoog bleef.
Evaluatie
De deelnemers beoordeelden de interventie met een gemiddeld cijfer M=6,8 (n=4) met een range
tussen <5,5 – 8> (zie Tabel 6). CiEP bood vooral ondersteuning op technisch gebied, zoals
indeling outlook agenda en mailbox. Aan het onderdeel stressvrij werken werd volgens de
deelnemers te weinig aandacht aangegeven. “Fijn dat het zo technisch was. Ook over hoe om te
gaan met taken en bevoegdheden zou fijn zijn geweest. Bijvoorbeeld ook hoe nee te zeggen.”
CiEP werd dus wisselend ervaren. Een aantal deelnemers gaf aan meer rust, ruimte, tijd en
energie te ervaren door een betere planning en lege mailbox. De bewustwording over eigen
planning leverde ook meer assertieve reacties op. “Eerst was ik altijd sociaal en dan was er nog
10 minuten over voor de inhoud. Dat irriteerde en dat flap ik er nu uit. Dat vind ik positief en ik heb
nu geleerd om nee te zeggen.” De deelnemers die aangaven dat CiEP niet helemaal voldeed aan
de verwachtingen. gaven aan dat ze hadden verwacht dat de training meer zou gaan over hulp bij
stressvrij werken en het leren uitoefenen van invloed.
De deelnemers gaven aan dat de training waarschijnlijk beter fysiek zou werken dan online.
Online was de groep te groot (10-12 personen) om steeds een rondje te doen. Houd het rondje
kort en maak anders van één groep twee groepen. Dit kon makkelijk, want twee trainers op één
groep vonden de deelnemers onnodig. Voor borging van de adviezen was het voorstel om vier
maanden na de training een sessie in te plannen.
Match probleem en interventie
De deelnemers gaven zichzelf op voor de CiEP, maar niet iedereen had een goed beeld van de
training. Het ging voornamelijk om hoe je je werk structureert en niet hoe je omgaat met je
workload. De training biedt rust, relativering en inzicht via het structureren van werk en agenda.
Advies
Wees van tevoren duidelijker in de voorlichting wat de training wel en niet biedt. Online mogen de
groepen kleiner. Extra thema’s die zouden kunnen worden opgenomen zijn omgaan met
stress/werk en hoe om te gaan met corona. Naast het coachingsgesprek achteraf was het
voorstel om vooraf een intakegesprek te houden.
Bijvangst onderzoek
Doordat het online focusinterview ook in kleine groepjes werd afgenomen, was er uitwisseling van
verhalen dat de deelnemers bestempelden als een positieve ervaring, omdat ze hoorden dat ze
niet de enigen waren.

UMCG (CiEP)

Kort overzicht van T0 en T1
Alle vijf deelnemers aan het onderzoek hebben de schriftelijke vragenlijst ingevuld. De gemiddeld
ervaren mentale gezondheid van de deelnemers aan de interventie CiEP was M = 6,6 (n = 5) met
een range tussen < 5,5 – 7,5/8 > (zie tabel 7).
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Tabel 7. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid
UMCG

T0
M = 6,6 (n=5)

T1
M = 7,6 (n=5)

Cijfer CiEP
M =8,6 (n=4)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
7-8
De deelnemers die de cijfers 7, 7,5 en 8 (n=3) hebben toegekend, gaven aan dat hun werk – en
thuissituatie op het moment van het onderzoek goed was.
5 -5,5
De 5 en 5,5 (n=2) werden door de deelnemers toegelicht door het feit dat de werkdruk te hoog
was en dat er een ‘verkeerde’ balans was tussen werk-privé. De deelnemers gaven aan gestrest
te zijn en last te hebben van klachten zoals concentratieproblemen en piekeren. Ook werden
privégerelateerde stressfactoren genoemd zoals relatieproblemen en ziekte in de (schoon)
familie. Dit alles maakte dat ze de ervaren mentale gezondheid laag scoorden.
Stressfactoren
De werkgerelateerde stressfactoren die door de deelnemers werden genoemd (n=5), waren dat
sinds corona de patiënten als mondiger werden ervaren. Patiënten waren ook minder open en
hadden een korter lontje. De communicatie met ‘pittige’ artsen werd ook genoemd als een
stressfactor. Andere werkgerelateerde stressfactoren waren gelinkt aan het werken in een team,
zoals een niet optimale leidinggevende, verdeeldheid in het team, onrust door veranderingen in
taakverdelingen in het team, persoonlijke issues van teamleden, onvoldoende veiligheid en
onvoldoende open communicatie waardoor een negatieve werksfeer en on-collegialiteit was
ontstaan. Tot slot noemde één deelnemer last te hebben van problemen en gemopper, doordat
hij niet goed was ingewerkt. Privégerelateerde stressfactoren waren ontevredenheid over de
woonomgeving, ziekte in de schoonfamilie, zelf ziek zijn, onrust in privésituatie, door elkaar heen
lopen van werk- privé door verbouwen huis en meewerken in (familie)bedrijf. Meer persoonlijke
stressfactoren die werden genoemd waren het ervaren van een groter
verantwoordelijkheidsgevoel dan collega’s en een streber en perfectionistisch zijn.
Hulpbronnen
De deelnemers ervaarden ook werkgerelateerde hulpbronnen en noemden hulpbronnen zoals het
team zelf, het samenwerken met een gelijkgestemde collega, het doen van cursussen, het
afronden van werk, snel resultaat zien, onafhankelijke collega’s, anderen helpen en goed
verlopende werkzaamheden. Meer privégerelateerde hulpbronnen waren voor de deelnemers het
gezin, rustige privésituatie, wandelen met de honden in het bos, leuke dingen doen met dochter,
boek lezen, sporten, vakanties, vriendinnen en nieuwe dingen ontdekken.
Impact mentale gezondheid
Dat mentale gezondheid impact heeft op de werkzaamheden beaamden een groot deel van
deelnemers. “Als mijn hoofd zo vol zit, weet ik niet wat ik eerst moet doen en dan komt het er niet
uit. Dan sla ik dicht. Ik kan niet meer 20 dingen tegelijk.”
Interventie verwachtingen
Over de inhoud van de interventie CiEP was van tevoren nog weinig bekend bij de deelnemers.
Reden om zich aan te melden, was over het algemeen de wens om effectief en stressvrij te
kunnen werken. Men wilde mentale en fysieke klachten verminderen. “Af en toe vliegt het me
aan. Daarom doe ik mee met deze cursus: ik wil dat gevoel voor zijn. Lichamelijk heb ik ook last
van mijn rug en hyperventilatie.”
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Andere redenen om zich aan te melden, waren het op zoek zijn naar handvatten over hoe om te
gaan met disbalans in het hoofd en het kunnen aangeven van grenzen, meer inzicht in zichzelf te
krijgen, verbeteren van eigen ontwikkeling voor een betere carrière en leren het beste van de
situatie te maken. Ook meer praktische redenen werden genoemd, zoals het kunnen beheren van
outlook, beter kunnen prioriteren van werkzaamheden en bewuster een dag kunnen indelen. De
verwachte impact van de interventie was met name op individueel niveau. Maar als iemand zich
beter voelt, werkt het volgens de deelnemers door op anderen zoals leidinggevenden, collega’s
en gezin.
Verandering
Op de ervaren mentale gezondheid hebben de deelnemers zich gemiddeld een hoger cijfer
gegeven na de interventie (T1), dan voor de interventie (T0). Het gemiddelde cijfer was M=7,6
(n=4) met een range tussen <7 – 8> (zie Tabel 7). Dat is een ruime voldoende tot goed. De
deelnemers gaven aan dat door CiEP het hoofd leger was geworden, men ervaarde meer
controle. Ook was meer rust gevonden in het werk en kon men beter loslaten.
Evaluatie
De deelnemers beoordeelden CiEP met een hoog cijfer. Het gemiddelde was M= 8,6 (n=5) met
een range tussen <8 – 9> (zie Tabel 7). De deelnemers ervaarden de training CiEP als een leuke
en leerzame training, waarin nieuwe inzichten werden opgedaan zoals motivatie voor nieuwe
uitdagingen, goed ingedeelde outlook en bewustwording over wat allemaal gedaan moet worden
in een week. Ook de gesprekken met de coach werden als goed, prettig en open ervaren. Goede
suggesties werden voor de toekomst gegeven. “De gesprekken met mijn coach zijn van groot
belang geweest om weer alles op de juiste plek te plaatsen en in het juiste perspectief te zien.
Deze cursus heeft me daarbij geholpen.” CiEP bood goede handvatten om eigen
werkzaamheden en agenda in te richten. Het was zeer bruikbaar om bewust te worden van eigen
handelen, zoals op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie. “Collega’s houden
zich in eerste instantie in, zeggen niks. Ik heb een aanzet gemaakt en door CiEP heb ik wel een
duwtje in de rug gekregen.” Ondanks dat in eerste instantie door een deelnemer werd verwacht
dat de training zou gaan over eigen gedrag, werd de training wel als heel waardevol ervaren door
de nieuwe inzichten die hebben geleid tot meer orde en minder stress. Het werken met de groep
werd positief beoordeeld, omdat zo werd ontdekt dat anderen met hetzelfde zitten. Goed vond
men dat kennis kon worden opgefrist door de online filmpjes en de bijbehorende App vond een
deelnemer een mooie tool. Voor borging van het geleerde werd voorgesteld om een opfrissessie
in te plannen. Hoewel het niet noodzakelijk werd geacht.
Match probleem en interventie
De deelnemers hebben zelf voor CiEP gekozen en de resultaten leidden tot meer rust en
relativeringsvermogen via structureren van eigen werkzaamheden en outlook.
Advies
Samen met een directe collega aanmelden helpt. “Voor mij heeft het heel veel geholpen dat ik dit
samen met een directe collega deed. Je kunt elkaar prikkelen, vond ik fijn.” Ook stelde een
deelnemer voor om CiEP binnen het cluster aan te bieden en het team te laten coachen. De
collega’s zouden gebaat kunnen zijn bij de vernieuwde inzichten. Een opfrissessie werd
aanbevolen, maar niet noodzakelijk geacht. Wel werd warm aanbevolen om het thema
communicatie op te nemen in de training en een coach die onafhankelijk kan meekijken op het
werk: ‘training on the job’. Een deelnemer verwachtte dat CiEP meer een gedragstraining was.
Duidelijke voorlichting kan dit eventueel voorkomen. Tot slot was het advies om de training ook
online te blijven aanbieden.
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Interventie Bamboe-ACT
UMCG

Kort overzicht T0 en T1
Aan het focusinterview deden in totaal zeven medewerkers mee, waarvan vijf medewerkers de
korte schriftelijke vragenlijst van het focusinterview hebben ingevuld. De deelnemers aan het
onderzoek gaven hun mentale gezondheid een onvoldoende of krap een voldoende. Het
gemiddeld ervaren mentale gezondheid was M=5,6 (n = 4) met een range tussen <4,5 – 6,5> (zie
Tabel 8).
Tabel 8. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid
T0
T1
UMCG
M=5,6 (n=5)
M =7,8 (n=4)

Cijfer Bamboe-ACT
M = 8,8 (n=4)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
6,5
De deelnemers die het cijfer 6,5 (n=2) gaven, lichtten toe dat ze minder in balans waren of daar
hard aan werkten. Dit lag aan de combinatie van stress op het werk en persoonsfactoren zoals
overgangsklachten en het terugkomen van een burn-out.
5,5- 4,5
De deelnemer die een 5,5 toekende, gaf aan zich stressgevoeliger te voelen. De deelnemer met
een 5 ervaarde onrust op de werkplek door meerdere stressfactoren, zoals de vele
veranderingen, andere werkplek met nieuwe collega’s, nieuwe leidinggevende en ook een fysieke
klacht waarvoor degene momenteel in behandeling is. De deelnemer die de mentale gezondheid
beoordeelde met 4,5 gaf negatieve symptomen aan zoals slechte concentratie, gevoelens van
lethargie, moedeloosheid en angstig zijn voor de komende weken/maanden.
Stressfactoren
De werkgerelateerde stressfactoren (n=7) die in het focusinterview werden aangegeven, zijn te
weinig hersteltijd door het online werken en het te weinig ervaren begeleiding. Door het online
werken zijn de technische problemen ook meer een stressfactor geworden. Daarnaast werd het
langer doorwerken op een werkdag en doorwerken op een vrije dag ook genoemd als
stressfactoren.
Bij het thuiswerken werd de afstemming met collega’s gemist en ervaarde men problemen met
nieuwe en gefrustreerde collega’s. Tot slot werd het opvangen van roosterproblemen als
stressvol ervaren. “Collega’s die wegvallen door een burn-out waardoor roosterproblemen
ontstaan en moet ik andermans’ werk overnemen terwijl je zelf op het randje zit.”
Qua werkinhoud werd aangegeven dat te veel afwisselend werk en te veel moeten multitasken
stressfactoren waren. En ook de hectiek op het werk door de vele veranderingen, zoals de
verhoging van de IC-bedden, zijn stressfactoren. Ook was er onzekerheid over sluiting van de
afdeling. Op het werk zelf werden de werkverstoringen door inloop van mensen als stressvol
ervaren. De privégerelateerde stressfactoren die werden genoemd door de deelnemers waren
stressgevoelige thuissituaties zoals een moeizaam huwelijk, vechtscheiding, pubers en ziekte in
de familie.
Meer persoonsgerelateerde stressfactoren waren eenzaamheid, last hebben van chronische
stress, overgangsklachten, last hebben van perfectionisme, imposter syndrome en het niet
kunnen aangeven van grenzen als aanspraak werd gedaan op loyaliteit.
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Hulpbronnen
Deelnemers noemden ook werkgerelateerde hulpbronnen zoals het werk en collega’s, het kunnen
doorwerken in een thuiswerksituatie, mentaal sterker voelen na burn-out, fysiek werken in plaats
van online, werken met collega’s, als het werk lekker gaat en een op samenwerking gerichte
leidinggevende die heel open en heel duidelijk is. De privégerelateerde hulpbronnen die werden
ervaren, waren het kunnen genieten van dingen, yoga, twee hondjes, in de natuur zijn, nieuwe
vriend,1-op-1 vriendinnengesprekken en werken met planten.
Interventie verwachtingen
Redenen om mee te doen aan de interventie waren handvatten te krijgen hoe men zichzelf kan
verbeteren, minder stress te ervaren, minder te denken en sneller te schakelen, leren om te gaan
met negatieve ervaringen en om veerkrachtiger te worden Eén deelnemer meldde zich aan omdat
de methode waarop Bamboe Vitamine-ACT werd gebracht op intranet als prettig werd ervaren;
los en niet te zwaar. De positieve insteek, de humor en luchtigheid verlaagde de drempel voor
iedere deelnemer om zich aan te melden. Daarnaast vond een deelnemer goed om te horen dat
de groep divers is en dat je samen kunt praten. Tot slot was één deelnemer al bekend met ACT
en wilde dat graag zelf ervaren. De verwachte impact dat de interventie zal hebben, is op
individueel niveau en op de omgeving (werk en thuisfront), doordat positieve ervaringen
makkelijker worden gedeeld met collega’s. “Als ik zelf positiever word dan zal dat ook effect
hebben op de groep, ook als leidinggevende door lekkerder in mijn vel te zitten.”
Verandering
Op de ervaren mentale gezondheid hebben de deelnemers zich gemiddeld een hoger cijfer
gegeven na de interventie (T1), dan voor de interventie (T0). Het gemiddelde cijfer was M=7,8
(n=4) met een range tussen <7 – 8,5> (zie Tabel 8). De deelnemers waren allen, ondanks de
aanwezige stressfactoren zoals thuiswerken, werkdruk en gemis aan sociaal contact, positief over
hun mentale gezondheid. Ze voelden zich energiek, harmonieus en ervaarden over het algemeen
een goede werk-privé balans. Daarnaast gaven ze allen aan beter hun emoties en gedachten te
kunnen loslaten door de training Bamboe-ACT. “Door Bamboe-ACT nam ik afstand van emoties.
Als ik me down voel, dan denk ik nu ‘ah emotie’, ik ga er liefdevol mee om. Acceptatie vind ik
moeilijk maar ik heb geleerd om zelf keuzes in de hand te nemen. Nu denk ik meer ‘waar ben ik
eigenlijk mee bezig?” De training gaf de deelnemers positiviteit, bewustwording en het bevatte
een actieve component.
Evaluatie
De deelnemers beoordeelden Bamboe -ACT met een hoog cijfer. Het gemiddelde was M= 8,8
(n=4) met een range tussen <8 – 10> (zie Tabel 8). De onderdelen die goed scoorden, waren de
integere begeleiding, de 1 op-1 contacten buiten de training, herkenbaarheid van de pijnpunten,
goede balans van de trainers met de link met UMCG en toch voldoende afstand en anonimiteit
bewaren, het ontkoppelen van emoties door goed inpasbare en gevarieerde oefeningen, de
buddygesprekken (Bamboebuddy’s), de open sfeer en de goede toepasbaarheid van het
geleerde. Tot slot werd het lichte en luchtigheid van de ACT-methode erg gewaardeerd. Een
minder geslaagd onderdeel was - hoewel goed georganiseerd - voor sommigen de digitale
omgeving. Het was vermoeiender dan een fysieke training.
Match probleem en interventie
De deelnemers hebben zelf gekozen voor de training en waren zeer tevreden. Het sloot goed aan
bij de ervaren problematiek. “Het heeft heel veel positiviteit gebracht. Veel bewustwording. Ik zat
hiervoor vast, zag door de bomen het bos niet meer. Het zat ook in de actieve component,
daardoor ben ik zaken gaan aanpakken. Ik krijg weer grip op de situatie.”
Ook is Bamboe-ACT geschikt voor meerdere problemen. “Het is voor mensen met een stevige
problematiek, maar ook als je dat niet hebt”
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De impact van Bamboe -ACT was op individueel - en op omgevingsniveau. De deelnemers waren
beter in loslaten, dus stelden zich anders op in de omgeving.

Interventie Mind-Zit
Alfa-college

Kort overzicht T0 en T1
Aan het focusinterview deden in totaal zes medewerkers mee, waarvan vier medewerkers de
schriftelijke vragenlijst van het focusinterview hebben ingevuld. De deelnemers van het Alfacollege aan de interventie Mind-Zit gaven hun mentale gezondheid het gemiddelde cijfer M= 7,4
(n =4) met een range tussen < 6,5 - 8 > (zie Tabel 9).
Tabel 9. Ervaren mentale gezondheid T0 &T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid
T0
T1
Alfa-college

M=7,4 (n=4)

M =7,5 (n=2)

Cijfer Mind-Zit
M = 2,5 (n=2)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
8
Twee deelnemers gaven hun mentale gezondheid een 8 (n=2) met als reden dat ze goed in hun
vel zaten. Ze voelden zich tevreden en gelukkig door factoren op het werk zoals locatie,
werkzaamheden en het zich kunnen ontwikkelen. Ook privéfactoren werden genoemd, zoals
familie, vrienden en huis. Wel werden negatieve factoren genoemd, zoals het gemis aan directe
verbinding met collega’s en de vermoeidheid door het minder bewegen. “Als ik meer energie heb
kom ik hopelijk ook meer aan sporten en klussen in huis toe.”
6,5-7
De invloed van minder bewegen werd ook genoemd door de deelnemers die de mentale
gezondheid met de cijfers 6,5 en 7 (n= 2) bestempelden. Ze ervaarden in de avond te weinig
energie om te gaan sporten. De genoemde oorzaken daarvoor waren een overload aan mails,
verschillende taken en hybride lessen. “Doordat ik nu ook ’s avonds nog aan sta met werk lijkt dit
opeens het belangrijkste, terwijl ik tijd met mijn vrouw en kinderen het belangrijkste vind.” “…Dit
zorgt ervoor dat ik een stukje autonomie verlies, dat zie je terug in het sporten. Ik maak daar geen
tijd meer voor vrij. Goed slapen/eten/rusten heeft nu meer prioriteit.”
Het thuiswerken en het online lesgeven leidden tot meer zitten en langere werktijden. “Alles via
dat scherm en afstemmen en maar zitten en maar zitten en maar zitten.”
Stressfactoren (n=6)
De werkgerelateerde stressfactoren waren onder andere de online contacten. De deelnemers
ervaarden online communicatie als lastig voor het contact met studenten, want het direct
aanspreken, het werken in een groep was deels vervangen of het was weg. Het contact met
studenten was dus minder, ondanks het feit hoe goed men online zijn best deed. Dat gaf een
gevoel van onmacht. De deelnemers ervaarden de verbondenheid met collega’s verschillend. De
één ervaarde het als sterk verminderd, terwijl de ander aangaf dat de verbondenheid door de
online activiteiten niet minder was geworden. Dit kwam mede doordat de verbinding meer in
stand bleef door activiteiten zoals een online weekstart met het eigen team over hoe het gaat en
offline activiteiten zoals wandelen in het bos of ontmoetingen in de tuin. Andere werkgerelateerde
stressbronnen die werden genoemd waren onzekerheid of het contract werd verlengd, de
hoeveelheid werk en daarin gemiste autonomie, de strakker geworden planning van de
werkzaamheden waardoor er minder tijd is tussendoor. “Alles is zo effectief geworden,
rambambam. Eerst ging je op de fiets, naar het toilet of je kwam iemand tegen.” Qua
privégerelateerde stressfactoren gaf men aan dat de thuissituatie een stressbron was zoals
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mantelzorg, kleine kinderen en geen oppas meer kunnen krijgen van grootouders door de
coronamaatregelen. Wat ook moeizamer verliep in de coronatijd, was het rouwen na verlies van
een dierbare, doordat familieleden elkaar alleen digitaal konden zien.
Hulpbronnen
De werkgerelateerde hulpbronnen waren de vrijheid om anders het werk te organiseren. “Ook
mijn arbeidsritme gaat verschuiven en dat ik ’s avonds nog wat doe en overdag nog wat andere
dingen doen. Zo heb ik ook meer tijd voor (klein)kinderen.” Het afvinken van opdrachtgerichte
werkzaamheden, regelen van fysieke ontmoetingen, community-gevoel creëren met het team, op
locatie werken en het thuis gerichter aan het werk zijn door minder afleidingen. De genoemde
privégerelateerde hulpbronnen waren opa worden, een goed ritme hebben wat betreft gezond
eten, op vaste momenten goed bewegen en slapen. Bewegen en sporten zoals wielrennen in
plaats van voetballen wat ten tijde van focusinterview niet mogelijk was. Samen wandelen in
privé- en werktijd en sociale contacten.
Interventieverwachtingen
De voornaamste reden waarom voor de interventie Mind-Zit was gekozen, was de mate van
bewegen te verhogen. Men zat onder andere sinds de coronamaatregelen en het thuiswerken
langer achter de computer of had sowieso een zittende baan op locatie. De deelnemers hoopten
op het krijgen van handvatten om meer te bewegen, ook tussen het werken door.
Verandering
Het cijfer die de deelnemers zichzelf gaven op de ervaren mentale gezondheid zijn gemiddeld
hetzelfde gebleven. Het gemiddelde cijfer was M=7,5 (n=2) met een range tussen <7 – 8> (zie
Tabel 10). De twee deelnemers voelden zich prima. De één deed veel aan bewegen en sporten
en de andere deelnemer merkte dat de mentale gezondheid enigszins afnam door vermoeidheid
door een fysieke oorzaak en frustraties over communicatie over werkzaamheden die
coronagerelateerd waren. Beide deelnemers misten het werken op locatie en het makkelijk
kunnen overleggen en afstemmen. Hoewel de communicatie grotendeels online goed geregeld
was of al wandelend werd uitgevoerd.
Evaluatie
De deelnemers beoordeelden Mind-Zit met t gemiddelde M= 2,5 (n=2) met een range tussen <2 –
3> (zie Tabel 9). De deelnemers ervaarden de training Mind-Zit te theoretisch en te filosofisch. De
mails bevatten te veel tekst en informatie en was niet persoonlijk genoeg. Af en toe was er wel
een tip waar de deelnemer wat aan had, maar Mind-Zit gaf niet een goede aanzet tot actie. De
‘trap onder de kont’ om in beweging te komen, werd gemist.
Match probleem en interventie
De deelnemers hebben zelf gekozen voor Mind-Zit. Ze verwachtten meer bezig te zijn met het in
actie komen om meer te bewegen, omdat niet aan die behoefte werd voldaan is één deelnemer
afgehaakt.
Advies
Zorg voor persoonlijke en concrete tips in mails die niet te veel tekst bevatten.
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Interventie BeLife - Fitoal de zomer in Gemeente Groningen

Kort overzicht T0 en T1
Aan het focusinterview deden in totaal elf medewerkers mee, waarvan acht medewerkers de
korte schriftelijke vragenlijst van het focusinterview hebben ingevuld.
De deelnemers gaven hun mentale gezondheid gemiddeld M = 7,8 (n = 8), range < 7,5 – 9 > (zie
Tabel 10). Alle deelnemers ervaarden een positieve mentale gezondheid. De één echter wat
meer dan de ander.
Tabel 10. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid
Gemeente Groningen

T0
M = 7,8 (n=8)

T1
M = 8,1 (n=4)

Cijfer Be Life
M = 7 (n=4)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
9
De deelnemer met de 9 (n=1) gaf aan goed in zijn vel te zitten, dat hij kan relativeren, nuchter is
en dat het meehelpt wanneer het met familie en vrienden goed gaat.
8
De vier deelnemers die hun mentale gezondheid bestempelden met een cijfer 8 (n=4) kwamen
met positieve informatie dat ze zich energiek, positief en opgeruimd voelen en gaven aan de
vaardigheden te bezitten zoals goed kunnen omgaan met moeilijke situaties, steun zoeken als dat
nodig is, visualiseren van dagtaken om ze te bereiken en het goed kunnen relativeren. Ook de
volgende meer werkgerelateerde vaardigheden werden genoemd als redenen voor het geven van
een acht; het soepeler verlopen van de scheiding tussen werkplek-privé plek en het hebben
ontwikkeld van een bewegingsritme. Andere werkgerelateerde redenen die werden genoemd
waren ervaren vrijheid om werk naar eigen inzicht in te richten, werkinhoud, het hebben van fijne
collega’s, gemeente Groningen als een goede werkgever te ervaren en zich bevinden in een
ontwikkelgerichte omgeving. Tot slot gaf een deelnemer aan genoeg thuissportmogelijkheden te
ervaren, maar het fietsen naar het werk dat ontspanning bood te missen.
7-7,5
Bij de 7 en 7,5 (n=2) werden meer negatieve redenen aangegeven, zoals “hoewel gelukkig en
gezond toch te zwaar. “Ik kan mijn werk aan, maar heb toch vaak een soort zenuwachtig/stress
gevoel.” Andere stressfactoren die werden aangegeven, waren dat ten tijde van het
focusinterview het scheiden van privé en werk lastiger was, het missen van contact met collega’s,
de routinematige gang naar het kantoor en leidinggeven op afstand dat als lastig werd ervaren.
Wel droeg de eigen goede fysieke gezondheid en die van de naasten positief bij aan de mentale
gezondheid.
Stressfactoren (n= 11)
Door het verplichte thuiswerken ontstonden de volgende stressfactoren, zoals een belastende
thuiswerkplek, het missen van ‘automatische’ afleidingen op het werk. “Thuis moet je echt een
blokje om lopen om even wat anders te doen. De thuiswerkomgeving werd stressvoller ervaren
wanneer er geen goed match was tussen persoon en buurt. Door het thuiswerken vervaagden de
werktijden, waardoor het lastiger was om iemand te bereiken. “Soms zijn mensen s ’avonds aan
het werk en zijn ze s’ middags net in de Kruidvat of de schilder aan het helpen.” Tot slot ging werk
en privé meer door elkaar lopen. “De eerste weken in corona tijd rol je uit je bed, rol je achter je
pc en rol je weer in je bed. Maar nu is je thuis opeens je werk.” “Ik werk wel aan de eetkamertafel
en na 2 weken dacht ik ook dat gaat heel vreemd, normaal was dat een tafel ter ontspanning,
eten en krant lezen, maar nu werk ik daar ook.”
37

37

Een andere werkgerelateerde stressfactor was dat de deelnemers ervaarden dat via Teams het
mogelijk was om technische zaken op een goede manier te bespreken, maar dat het minder
geschikt was voor sociale praatjes, een meer verkennend gesprek of een benen op tafel overleg.
Door de andere wijze van (online) communiceren werden de onderlinge verbindingen anders
ervaren. De deelnemers kozen bewust voor communicatie met collega’s die men nodig had voor
de inhoudelijke werkzaamheden. De algemene communicatie werd niet altijd als effectiever
ervaren, want de deelnemers misten de toevallige ontmoetingen waarin voor de deelnemers
bruikbare informatie verscholen zit. “Maar het is een grote organisatie en ik was gewend veel te
vergaderen op verschillende locaties, dan zie je meer van het werkveld of andere collega’s die je
kan aanschieten over andere onderwerpen en dan hoor je dingen die bij een ander pakket van
werkzaamheden horen. Die toevalligheden mis ik nu. Daar kan een risico in schuilen en op
termijn moet je waken voor een afstand tot de organisatie.” Door de andere wijze van
communiceren is het ook voor de leidinggevenden lastiger om inzicht te krijgen in hoe elke
medewerker zich voelde, want via de mail, chat of telefoon werd het verkrijgen van een goed
beeld als lastiger ervaren. Dat leidde ook wel tot zorgen om hoe de verbinding in het team weer
tot stand moet komen na het thuiswerken.
Andere werkgerelateerde stressfactoren waren stevig moeten handelen in een politieke omgeving
met veel belangen, werken in kantoortuinen waarin deelnemers de hele tijd gestoord worden of
lastiger kunnen communiceren door een beperking. Het ervaren van minder autonomie over het
takenpakket en de daaraan gekoppelde inconsistentie werd ook aangegeven als een stressfactor
“… ik vind het moeilijk als het de ene dag dit is en ik mij daarop instel en dat het na een dag of 3
weer helemaal anders kan zijn. Dat kan ik niet zo goed handelen.” Andere stressfactoren waren
besluiten die van bovenaf werden opgelegd en ook de daaraan gerelateerde constante
veranderingen. Dit leidde soms tot twijfels over eigen geloofwaardigheid van een deelnemer,
omdat de veranderingen moesten worden door vertaald naar de eigen teamleden. “Wat bij ons
veel gebeurt, de ene keer dit en dan weer wat anders. We worden er dan ook niet in
meegenomen, waardoor bepaalde dingen die je van tevoren afspreekt met betrokkenen en
mensen die er verstand van hebben, dan haal je de foutjes er van tevoren uit.” Echter niet
iedereen ervaarde meer stress van deze ervaren constante stroom van veranderingen. “Maar nu
is het acceptatie, zo gaat het en het is wat het is. Ik hoor het wel weer, het kan over een maand
weer anders zijn. Je moet naar een andere generatie luisteren. Zo van: “Goh sommige dingen
waaien wel over.” Tot slot werd de stroperigheid in de organisatie genoemd als een stressfactor,
zoals administratief veel gedoe om zaken voor elkaar te krijgen en besluiteloosheid omdat over
sommige onderwerpen nog weinig kaders zijn, zoals over het thuiswerken. De genoemde
privégerelateerde stressfactoren waren fysiek ongezonder zijn door toegenomen
lichaamsgewicht, letsel of een beperking en mede door corona te maken krijgen met onbekende
situaties. Tot slot het niet kunnen aangeven van grenzen als veel mensen iets aan je vragen.
Hulpbronnen
Thuiswerken leverde niet alleen stress op. Het zorgde tevens voor energie bij de deelnemers.
Sommigen konden juist rustig doorwerken en werden minder gestoord, als er tenminste
voldoende ruimte in huis was en de werkplek ‘arboproof’. Ook was het mogelijk om, door het
thuiswerken, makkelijker weg te blijven bij mensen waarvan men veel spanning van kreeg. Het
ervaren van minder prikkels in de thuiswerkomgeving werd ook genoemd. Afhankelijk van de
functie hadden de deelnemers meer of minder stress door de hoeveelheid werkzaamheden. Voor
de één was het relaxter doordat werkzaamheden waren weggevallen, voor de ander was het
even druk of drukker geworden qua werkzaamheden. Dat leverde niet altijd extra stress op. Eén
deelnemer gaf aan een betere werk-privé balans te ervaren door thuis te zijn als de zoon thuis
komt van school. “Nu kan ik thuis zitten met een kopje thee en koekjes als die thuiskomt.”
De werkgerelateerde hulpbronnen waren geestelijke vrijheid en creativiteit in het werk, goed
verlopende werkzaamheden binnen de eigen functie, goed contact met medewerkers, het niet
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hebben van reistijd, het hebben van een leuk team, goed verlopende samenwerking in een
project of met een klant, de ontstane ‘tussentijd’ in werkzaamheden. “Je moet overal direct op
reageren. Ik ben als 17-jarige begonnen en dan kwam er een brief binnen en die moest dan weer
daarheen. Nu moet er al antwoord komen op de mail die nog aan moet komen. Die ‘tussentijd’
heb ik weer terug kunnen pakken. Je hebt weer die rust, niet te snel reageren. Een mail sturen
waar iemand niet direct van in de boom hangt. Het gaat wat eleganter en harmonieuzer.”
De privégerelateerde hulpbronnen waren het zichzelf gunnen van ruimte om een uur te
lunchwandelen, bewegen zoals fietsen, wandelen, yoga en dansen, meditatie. Andere energie
gevende activiteiten waren nieuwe dingen uitzoeken, klussen, spiegelen aan anderen die het
slechter hebben, het doen van creatieve activiteiten, boek lezen, koken, zingen en in levende lijve
samenzijn met anderen. Door het stoppen van buitenhuis activiteiten is er meer rust ontstaan en
een minder gejaagd gevoel. Tot slot werd het genieten van het stilstaan van de wereld genoemd
als een energiegever.
Impact mentale gezondheid op werk
Eenderde van de deelnemers gaf aan dat een verbeterde mentale gezondheid misschien niet te
zien zou zijn van buiten, maar dat men van binnen zich beter zou voelen. Men voelt zich
veerkrachtiger, vrolijker en hoeft minder te acteren. “Als ik echt goed in mijn vel zit, kost werk
minder moeite. Als ik niet goed in mijn vel zit is het de hele dag acteren, gewoon gewenst gedrag
vertonen.”
Interventie verwachtingen
De meest voorkomende reden om zich op te geven, was het opfrissen van bekende informatie.
Door het opgeven hoopten de deelnemers op een stok achter de deur, een extra stimulans om te
bewegen en beter te eten en het ook vol te houden. Vooral ook omdat sport was weggevallen.
Voordelen die werden gezien, was het samen de interventie kunnen doen met anderen. Door
thuiswerken hadden sommige deelnemers meer ruimte om aan interventies zoals BeLife mee te
doen.
Impact interventie
De deelnemers dachten dat de aandacht voor fysieke aspecten de mentale gezondheid
verbeterden. De deelnemers gaven aan dat de interventie naast een individuele impact ook
impact zou kunnen hebben op de omgeving zoals op collega’s, klanten en familie. Eén deelnemer
gaf aan zich zelfverzekerder te voelen wanneer voeding beter zou gaan en andere deelnemer gaf
aan dat het werk makkelijker zou worden wanneer het lichaamsgewicht minder wordt.
Verandering
Op de ervaren mentale gezondheid hebben de deelnemers zich gemiddeld een iets hogere cijfer
gegeven na de interventie (T1), dan voor de interventie (T0). Het gemiddelde was M= 8,1 (n=4)
met een range tussen <6,5– 10> (zie Tabel 10). De deelnemer met een tien is erg positief, voelde
zich in balans en gaf aan voldoende veerkracht te hebben. De deelnemers met een acht gaven
aan zich ook goed te voelen. Eén deelnemer benoemde de positieve factoren die van invloed
waren op de mentale gezondheid zoals het accepteren van de situatie, het creëren van een ritme,
het weer kunnen relativeren, zichzelf oppeppen en de mogelijkheid om weer naar het werk te
kunnen gaan. De andere deelnemer benoemde dat het soms lastig was om de fysiek beperking
te accepteren als leuke dingen doen niet lukte. De deelnemer met de 6,5 gaf aan dat ondanks
een goede fysieke gezondheid de mentale gezondheid achteruit ging door stress. De stress
ontstond door, als leidinggevende, gebrek aan contact met de medewerkers onduidelijkheid over
de keuzes fysiek en/of online werken en de werkdruk voor de vakantie. “Als je in de gaten wilt
houden of mensen goed in hun vel zitten heb je meer nodig dan een digitale verbinding.” “Ik heb
het nodig om mensen te zien, praatje maken of kopje koffie drinken.” De impact van BeLife -Fitoal
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de zomer in- op de mentale gezondheid is wisselend geweest. Enerzijds was het positief
anderzijds gaf één deelnemer aan dat het een negatieve impact heeft gehad.
Evaluatie
De deelnemers beoordeelden BeLife-Fitoal de zomer in- met een gemiddelde van M= 7 (n=4) met
een range tussen <5-9> (zie Tabel 10). De deelnemers die BeLife een hoog cijfer beoordeelden
gaven aan dat BeLife hielp om bewustwording te creëren in hoe iemand dingen ervaart en doet.
“Bewuster met jezelf omgaan, met je lichaam en geest.”
Verder hielp het om te relativeren, bewuster te zijn dat je mentaal tot rust moet komen, meer te
bewegen en te ontspannen buiten en tijdens het werk, beter voor je zelf zorgen en te
ondersteunen in het stellen van nieuwe doelen. Men gaf wel aan dat het voor vier weken wel veel
informatie en opdrachten bevatte. Tenminste als je alles wilde volgen en doen. “Op zich is het
goed, want niemand zegt dat je het hele programma moet doen. Het is vrij om te kiezen wat jij
wilt. Je had keuzevrijheid... …Als je alles wilde doen, dan heb je de lat wel te hoog gelegd.”
De deelnemers die BeLife-Fitoal de zomer in- met een lagere cijfer beoordeelden gaven aan dat
de informatie teveel was en te snel ging om het programma goed bij te houden. “Dan bestond een
thema uit meerdere onderdelen. Maar het ging in een razend tempo. Stel dat je over 6 thema’s
denkt dat je daaraan wilt werken, dan heb je daar geen tijd voor, want dan komt het volgende
thema al.” Voor één deelnemer leverde de hoeveelheid informatie stress op en is daardoor
gestopt met BeLife na de eerste week.
BeLife-Fitoal de zomer in- bevatte goede thema’s en uitleg en werd grotendeels als praktisch
toepasbaar ervaren. De opdrachten zorgden ervoor dat het fysiek kon worden uitgevoerd. Er
werd gewaardeerd dat de informatie en filmpjes kon worden bewaard om op een later moment
het te bekijken en te beleven. De films vonden de deelnemers behulpzaam. Onderdelen waar
deelnemers enthousiast over waren: de ommetjes app, stoelyoga, de informatie over slapen en
mindfulness.
De deelnemers gaven aan dat de borging van de informatie enigszins vanzelf ging, maar dan wel
met gebruikmaking van reminders. De één zette het in zijn agenda, de ander paste het bewust in
zijn dagelijkse schema toe of praatte met een collega of partner over mentale gezondheid.
Niet alleen heeft BeLife-Fitoal de zomer in- impact op degene die het programma volgde ook de
collega’s, partner kinderen merkten het verschil. “Ikzelf en mijn zoon, en er loopt hier een blij
hondje.”
Match probleem en interventie
De deelnemers hebben na een oproep op intranet zich aanmeld voor BeLife-Fitoal de zomer in- .
Voor deelnemers waar het minder goed met de mentale gezondheid gaat werd getwijfeld of
BeLife- Fitoal de zomer in- wel een passende interventie is. Waarschijnlijk bevat voor die
doelgroep het programma teveel informatie in een te kort tijdsbestek. ” Als je niet hebt nagedacht
over deze thema’s en ze nog niet geïncorporeerd zijn , dan is het veel te veel en te snel. Dan was
één thema per week genoeg en misschien al teveel.” De deelnemers waardeerden dat de
werkgever interventies aanbiedt op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. Om een
betere match te maken tussen probleem en interventie werd voorgesteld om BeLife - Fitoal de
zomer in- meer vanuit HRM in te zetten om zo bewuster BeLife aan te bieden aan medewerkers
waarvan wordt gedacht dat ze het nodig hebben.
Advies
Een advies die werd gegeven door de deelnemers was om de thema’s van BeLife- Fitoal de
zomer in- onder de aandacht te blijven houden. Bijvoorbeeld om één maand in het jaar uit tot
roepen tot ‘Fitoal maand’. Met als tip om dat ruim van te voren te communiceren, zodat
medewerkers er rekening mee kunnen houden in hun planning. Een ander idee was om BeLife Fitoal de zomer in- uit te zetten per team, om elkaar beter te leren kennen. Tot slot werd
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geadviseerd om een aanvullend thema op te nemen in het programma BeLife dit betreft
informatie en handvatten over hoe iemand ruimte kan creëren in een stressvolle situatie. Op deze
wijze kan een deelnemer leren om tijd en ruimte te maken om daadwerkelijk aan de slag gaan om
te kunnen veranderen.

Interventie training Werkgeluk
Gemeente Groningen

Kort overzicht T0 en T1
Alle deelnemers die deelnamen aan het focusinterview hebben de korte schriftelijke vragenlijst
ingevuld. De deelnemers gaven hun mentale gezondheid een ruime voldoende met een
gemiddeld cijfer M = 7 (n=3) met een range tussen < 6,5 – 7,5> (zie Tabel 11).
Tabel 11. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid
T0
T1
Cijfer Werkgeluk
Gemeente Groningen
M = 7 (n=3)
M = 7,8 (n=2)
M = 2 (n=2)

Diagnose van ervaren mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
7,5
De deelnemer die het cijfer 7,5 toekende, gaf aan redelijk in balans te zijn en signalen van
overbelasting eerder op te pikken.
6,5-7
De deelnemer die het cijfer 7 gaf, lichtte het cijfer toe door aan te geven niet altijd lekker in zijn vel
te zitten door een combinatie aan stressfactoren, zoals een drukke periode, de corona situatie,
het tijdelijke thuis wonen en het huidige werken plus afstuderen. De deelnemer die het cijfer 6,5
gaf, gaf aan momenteel uit balans te zijn door het vele thuiswerken.
Stressfactoren (n=3)
De werkgerelateerde stressfactoren die waren gelinkt aan het thuiswerken, waren het missen van
sociale contacten met collega’s, de ervaren eentonigheid, vinden van een goede werk-privé
balans, lastiger starten in een nieuwe functie doordat de deelnemer zelf meer moest uitvogelen
en minder kon sparren. Het beeldschermwerken verminderde de hulpbronnen die het werk leuk
maakten, zoals dingen maken en creëren. Het vinden van motivatie werd ook als lastiger ervaren.
“Ik vind het lastig dat als ik thuiswerk -normaal sta ik fluitend op- ik mezelf een extra schop onder
moet kont geven. Andere stressfactoren gelinkt aan thuiswerken waren het switchen van
thuiswerken naar kantoor, het vinden van een goed dagritme en de scheiding tussen werk en
privé. “Ja, zo’n hele dag thuis zijn en steeds half bezig. Geen duidelijk verschil in werken en vrij
zijn.” Eén deelnemer vond het lastig om op tijd pauzes in te lassen, om zo de werkdag goed
gefocust vol te houden. Bij het thuiswerken was het van belang genoeg ruimte in huis te hebben
om goed te kunnen thuiswerken. Een aparte werkruimte werkte beter. “En ik merk wel verschil dat
ik een soort kantoortje heb gecreëerd, dat maakt het iets beter.” Met kinderen in huis was het
soms te vol in huis.
Tot slot werd genoemd dat er veel systeemproblemen waren. “Ik was laatst ook een uur bezig
met een rapport en toen was die blijkbaar niet opgeslagen. Dan denk je echt shit en is het moeilijk
om het daarna weer met een blij gevoel op te pakken.” Genoemde persoonlijke stressfactoren
waren fysieke klachten, het missen van het doen van leuke dingen met vrienden, sporten in
teamverband (voetballen), onvoldoende bewegen, coronakilo’s, luier worden door te weinig
bewegen. Ook gaf een deelnemer aan zich alleen te voelen doordat kinderen uit huis gaan en de
coronamaatregelen.
Hulpbronnen
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De werkgerelateerde hulpbronnen die de deelnemers noemden, waren goed lopende
werkzaamheden, lekker in een flow zitten, het afsluiten van de dag, vrijheid om flexibel werk in te
plannen, contacten met collega’s en het krijgen van positieve feedback/ waardering “Ik zit nu op
de afdeling van ondernemers en daar krijg je wel veel positieve reacties en dat is tof om te horen.
Dan heb je het idee dat je voor een goed doel bezig bent.” De genoemde privégerelateerde
hulpbronnen waren wandelen, tussen de middag naar buiten gaan, hartverwarmende initiatieven
zoals het door laten gaan van Sint Maarten.
Impact mentale gezondheid
De impact van mentale gezondheid werd wel gezien. De deelnemers gaven aan dat als je lekker
in je vel zit het werken makkelijker gaat. Je bent veerkrachtiger en hebt meer energie. “We
hebben soms veel systeemproblemen en soms denk ik lekker kopje koffie, maar soms zit ik ook
echt te balen…” Gebeurt de laatste tijd regelmatig en hoe ik reageer zegt dan wel veel over hoe ik
me voel.”
Interventie verwachtingen
Twee van de drie deelnemers gaven aan nog niet goed op de hoogte te zijn van de training
Werkgeluk. De andere deelnemer had al voorinformatie ontvangen. De vragen die moesten
worden ingevuld, waren nog niet door iedereen gevuld en een deelnemer ervaarde de vragen als
best persoonlijk en was benieuwd hoe veilig het was om de antwoorden te laten zien. Men vroeg
zich af of het – op basis van de thema’s die in een groep van 14 á 15 personen worden
besproken - voor iedereen even gemakkelijk zal zijn om zichzelf bloot te geven, omdat de training
samen gevolgd zou worden met directe collega’s.
De training was verplicht gesteld door de werkgever. De deelnemers aan het focusinterview
ervaarden dat niet als een probleem, zolang het maar binnen werktijd ging plaatsvinden. De
verwachting was dat de training Werkgeluk nieuwe ideeën of handvatten ging opleveren om beter
met dingen zoals corona om te gaan. Ja, toch wel in deze coronatijd ook he. Dat het even een
extra lift geeft aan deze misère. Eén deelnemer hoopte dat er ook wat aan teambuilding werd
gedaan, zodat de groep elkaar meer gaat steunen. De deelnemers vonden het goed om aandacht
te besteden aan mentale gezondheid. De ander dacht dat het juist goed is om, in deze coronatijd,
aandacht te besteden aan hoe je in je vel zit als persoon.
Verandering
Op de ervaren mentale gezondheid hebben de deelnemers zich gemiddeld een hogere cijfer
gegeven na de interventie (T1), dan voor de interventie (T0). Het gemiddelde was M= 7,8 (n=2)
met een range tussen < 7– 8,5> (zie Tabel 11). De deelnemers gaven aan zich mentaal gezond
en veerkrachtig te voelen. Een deelnemer ervaarde wel stress door het vele thuiswerken en privé
omstandigheden. Beide deelnemers hadden alle aangeboden sessies van de training Werkgeluk
gevolgd. De training Werkgeluk heeft volgens de deelnemers geen impact gehad op de ervaren
mentale gezondheid.
Evaluatie
De deelnemers beoordeelden de training Werkgeluk met een laag cijfer. Het gemiddelde was M=
2 (n=2 ) met een range tussen <1– 3> (zie Tabel 11). De training was verplicht gesteld voor vijf
teams als teambuilding. De verplichting zette een negatieve toon in de teams vóór de training,
want sommige medewerkers hadden geen interesse. De toon werd versterkt door de persoonlijke
vragenlijst die van te voren werd opgestuurd zonder toelichting. “De negatieve toon was al gezet
dat iedereen zijn BMI van te voren al moest invullen dat had je van te voren al kunnen weten wat
het op de werkvloer teweeg bracht. Dan gaan mensen al achterstevoren die training in.”
Hoewel de training verplicht was, haakten collega’s snel af waardoor groepen niet meer compleet
waren. Het doel van de teambuidling werd daardoor niet bereikt “Ik was één van de weinigen. Het
was verplicht, maar mensen hadden aardige dingen te doen, viel mij op.” De andere redenen die
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de deelnemers aangaven voor het geven van een lage cijfer waren ten eerste dat de training
Werkgeluk online werd aangeboden in grootte groepen (12-14 medewerkers) . Daardoor was het
lastig om echt contact en interactie te krijgen met de trainers en collega’s. Het voelde te onveilig.
Ten tweede sloot de wijze waarop de trainers de onderwerpen behandelden niet aan bij de groep.
Het werd ervaren als te basaal, te oppervlakkig, niet gerelateerd aan de coronasituatie, te
normatief, te weinig aansluiting op de behoeften van de groep, teveel vaste
programmaonderdelen, te weinig extra inzichten en te weinig op actie gericht “We weten best wel
wat gezond eten is, maar waar zit het dat in en waarom je dat bijvoorbeeld niet doet.” De
deelnemers merkten dit niet alleen bij zichzelf, maar ook bij andere collega’s. Deze ervaringen
leidden tot een negatieve sfeer rondom de training, die niet meer kon worden gekeerd. Ondanks
tussentijdse terugkoppeling van de leidinggevenden en senior medewerker met de trainers.
Match probleem en interventie
Door een combinatie van factoren was er een mismatch tussen de behoefte van de organisatie
en de aangeboden training. Ten eerste hadden de leidinggevenden besloten de training verplicht
te stellen, omdat het werd ingezet als teambuilding. Door de verplichting moesten ook
medewerkers meedoen die geen interesse hadden in de training. Daarnaast hadden de
leidinggevenden en medewerkers de verwachting dat in de training meer zou worden ingegaan
op coronagerelateerde situaties. Echter de training Werkgeluk bood inhoudelijk een ander
programma aan dan verwacht en de wijze waarop het werd aangeboden sloot ook niet voldoende
aan. Ook werden de aangeboden onderwerpen als zeer persoonlijk ervaren. Veiligheid in een
team is dan een belangrijke voorwaarde. Dat is lastiger via online sessies te bereiken met te grote
groepen, bij ‘beginnende’ groepen en bij verplicht gestelde trainingen. Een deelnemer gaf aan dat
dit vermoedelijk een inschattingsfout is geweest van de organisatie dat de training Werkgeluk
niet voldoende matchte met de behoeften van de deelnemers. Gaandeweg lukte het de trainers
echter ook niet om de aansluiting wel te krijgen.
Advies
De training Werkgeluk kan aansluiten bij medewerkers die als beginner geïnteresseerd zijn in de
aangeboden onderwerpen. Laat de medewerkers zichzelf hiervoor inschrijven. Als de training
online wordt gegeven in plaats van fysiek, maak dan de groepen niet te groot. Maak meer gebruik
van break-out rooms met twee of drie personen. Zorg met programmaonderdelen om minder
normatief te zijn en meer te richten hoe mensen gedrag kunnen veranderen. Tot slot probeer
flexibeler te zijn om aansluiting te blijven houden met de groep.

Interventie Het Nieuwe Gezonde Werken 2.0
Hanzehogeschool Team A

Kort overzicht T0 en T1
In 2020 heeft één deelnemer van de interventie HNGW 2.0 meegedaan aan het onderzoek. In
2021 volgen minimaal twee andere teams met vele deelnemers. We geven op basis van deze
ene respondent bondig enkele resultaten.
Tabel 12. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid
Hanzehogeschool
Groningen

T0
M = 9 (n=1)

T1
M = 10 (n=1)

Cijfer HNGW 2.0
M = 10 (n=1)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
De deelnemer gaf zichzelf een hoog cijfer, een 9, op de ervaren mentale gezondheid. Over het
algemeen zat de deelnemer goed in zijn vel en gaf aan uitdagingen aan te kunnen mede door zijn
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relativeringsvermogen. Wel werd extra werktijd ingepland om het werk af te krijgen. Door de
coronamaatregelen werd er vijf dagen thuisgewerkt in plaats van gemiddelde twee dagen
voorheen. Hierdoor werden de sociale contacten onder andere in de wandelgangengesprekken
gemist. Dit gemis werd gedeeltelijk opgelost door online overleggen of door inlooptijd in te
plannen bij online overleggen. “…dan kunnen we ook ouwehoeren en vragen hoe het met
iedereen gaat en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.” Het thuiswerken maakte dat de
deelnemer meer is gaan zitten: “Op het werk loop je meer naar bijvoorbeeld de printer,
koffieautomaat of langs een collega.”
Stressfactoren en hulpbronnen
Privégerelateerde stressfactoren waren als de kinderen thuis waren en niet gemotiveerd voor
school. Ten tijde van het interview waren de scholen open en de structuur van school gaf een
meer normaal leven. De werkgerelateerde hulpbronnen die werden aangegeven waren het werk
zelf, op pad met collega’s, het coachen van studenten, gebruik maken van expertise en de
onderzoeksprojecten.
Privégerelateerde hulpbronnen waren sporten (als het in de agenda paste) en voldoende
bewegen tijdens werktijden. Op het werk werd dat als gemakkelijker ervaren dan tijdens
thuiswerken door statafels op het werk en door het combineren van overleggen met wandelingen.
De impact van de mentale gezondheid op het werk is niet groot, omdat de deelnemer aangaf
vaak goed in zijn vel zitten en door zijn verantwoordelijkheidsgevoel liever een stapje extra zet.
Interventie verwachtingen
De reden waarom de deelnemer mee was gaan doen aan HNGW 2.0 was ten eerste voor de
bewustwording van de stand van zaken wat betreft fysieke en mentale gezondheid en ten tweede
om er meer naar te leven in plaats van alleen maar kennis te hebben van gezond werken. Hij
wilde vooral minder zitten ten tijde van thuiswerken. Na een presentatie van Pim Mulier had de
deelnemer zich ingeschreven voor de health check en de coachdagen op Papendal. Dat was
inmiddels achter de rug. Vervolgens was de deelnemer geweest bij de lunchtalks over voeding,
beweging, slaap, herstel, dynamisch werken en had hij zich aangemeld als ambassadeur van
HNGW 2.0.
Verandering
Op mentale gezondheid heeft de deelnemer zich een hoger cijfer gegeven na de interventie (T1),
dan voor de interventie (T0) (zie Tabel 12). De ervaren mentale gezondheid na de interventie
HNGW 2.0 heeft de deelnemer een tien gegeven. Niet dat het perfect was, maar hij voelde zich
voldoende weerbaar. De mentale gezondheid was voldoende om goed op het werk of in privé
situaties te functioneren. “Maar ik interpreteer mijn 10 zodanig dat ik mentaal in staat ben om te
gaan met alles wat op mijn pad komt.” De geboekte resultaten waren bewustwording van de
eigen persoonlijke doelen en het verkrijgen van voldoende handvatten om de persoonlijke doelen
om te zetten naar actie. “Ik weet nu ook beter hoe ik dat zelf voor elkaar kan krijgen.”
Evaluatie
De interventie kreeg een 10 van de deelnemer, doordat nieuwe kennis was opgedaan over
gezond werken. De focus van HNGW 2.0 lag volgens de deelnemer op het fysieke gedeelte en
een kleiner deel ging over de thema’s slaap en herstel. De meerwaarde zat voor de deelnemer
niet bij het thema stress, omdat de deelnemer daar minder last van had op het werk.
De lunchtalks had de deelnemer gevolgd vóór de coronamaatregelen. Doordat de deelnemer uit
het vakgebied komt, was er sprake van een aantal open deuren, maar toch werden de lunchtalks
als informatief ervaren. De informatie die de meeste indruk maakte, was de focus op herstel en
het inbouwen van rustmomenten bij onder andere het werken met een beeldscherm.
De deelnemer ervaarde de coach als goed en ervaren. De coachgesprekken waren goed gericht
op persoonlijke doelen. De deelnemer gaf aan dat toch goed was om herinnerd te worden aan de
gezondheidsinformatie en vooral ook hoe je die informatie kon omzetten in concrete acties. Niet
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altijd was het mogelijk om persoonlijke doelen te bereiken, doordat het soms lastig uit te voeren
was door de roostering van taken door de organisatie. De deelnemer had te maken met grotere
werkblokken (3 uur) die werden ingeroosterd. Hij moest dan zelf pauzes inplannen of het
organiseren in overleg met de roosteraar. Een ‘trill chair’ of pauzewekker zag de deelnemer niet
als een optie, omdat je je er niks van aan kon trekken. Tot slot lukte het minder snoepen niet
altijd. De impact van de interventie HNGW 2.0 was niet alleen op individueel niveau. Een aantal
collega’s was samen gaan sporten.
Match probleem en interventie
Volgens de deelnemer zou de interventie HNGW 2.0 een goede bijdrage kunnen leveren aan
collega’s die overmatige werkdruk ervaren.
Advies
Door corona ging HNGW 2.0 niet door op teamniveau. De groepsgesprekken lijkt de deelnemer
wel interessant. Op deze wijze kunnen ervaringen worden uitgewisseld en leek de interventie de
deelnemer meer competitief.

Hanzehogeschool 2019 HNGW Team B
Kort overzicht T0 en T1
Alle twaalf deelnemers aan het interview hebben de schriftelijke vragenlijst ingevuld. De
interventie HNGW 2.0 is gemonitord in 2019 voordat corona uitbrak. Gemiddeld ervaarden de
deelnemers hun mentale gezondheid M = 7,6 (n = 12) met een range tussen < 5,5 – 9 > (zie
Tabel 13). Elf deelnemers gaven zichzelf een cijfer tussen de 7 en de 9. Eén deelnemer gaf
zichzelf een 5,5 met als reden dat er vele privé events waren die van invloed waren op de
mentale gezondheid.
Tabel 13. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid
Hanzehogeschool
Groningen

T0
M = 7,6 (n=12)

T1
M = 8,4 (n=4)

Cijfer HNGW 2.0
M = 7,5 (n=4)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
8-9
De deelnemer (n=1) met het cijfer 9 had in jaren zich nog niet zo lekker in zijn vel gevoeld. De
deelnemers (n=6) met het cijfer 8 gaven grotendeels aan een goede balans werk-privé te
ervaren. Andere positieve aspecten die werden genoemd waren het hebben van fijne collega’s,
prettige werkomgeving, ervaren van verminderde werkdruk door minder werken en het werk als
zinvol ervaren. Stressfactoren waren dat de organisatie als log ervaren wordt met trage
innovatieprocessen en het ervaren van onzekerheid en besluiteloosheid. Ten tweede het hebben
van een psychische ‘beperking’ van onrustig zijn en alle kanten op te stuiteren.
7 -8
De deelnemers (n= 4) die hun mentale gezondheid een 7 of tussen 7 en 8 gaven, lichtten toe dat
ze hun mentale gezondheid redelijk tot goed ervaarden. Positieve reacties die werden gegeven
waren; “Dit is de mooiste baan van de wereld” en “Ik ben go with the flow”. Mindere aspecten
waren last hebben van fysieke problemen die effect hadden op het werk en het hebben van
spanningen thuis door de gevolgen van de aardbevingsproblematiek.

Stressfactoren (n=9)
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De werkgerelateerde stressfactoren die werden genoemd door de deelnemers lagen op het
thema samenwerken in het team, zoals de manier van omgaan met verschillende visies op het
werk en werkwijze in het team decanen. Er zijn grote verschillen en mensen stellen zich stellig op.
“Mensen kunnen het namelijk onderling ook heel goed met elkaar vinden, maar het zit hem in de
sterke voorkeuren van hoe we het werk moeten doen.” Men ervaarde dat er te weinig aandacht
was voor het proces van afscheid nemen en nieuwe dingen verwelkomen. “Ze zijn enorm aan het
nadenken hoe het beter kan. Maar je ziet ook steeds dingen terugkomen. We hebben dan iets
opgelost en dan komt het toch weer terug. Je ziet heel vaak dingen uit het verleden terugkomen”
Een ander thema dat werd genoemd lag op het gebied van werkdruk. Er werden enorme hoge
pieken in de werkzaamheden ervaren. “En soms zijn die pieken dan te hoog en is het ook
gewoon niet leuk meer.” De inzet van het aantal decanen ten opzichte van de hoeveelheid
studenten werd laag bevonden in vergelijking met de andere hogescholen. Het was minder dan
de helft versus de hoeveelheid studenten. De inzet van psychologen loste de werkdruk niet op,
omdat toch elke student eerst langs een decaan moest.
Andere werkgerelateerde stressfactoren die werden genoemd, was een collega die zorgde voor
onrust in het team, het werken in een grote organisatie dat als lomp en traag werd ervaren, het
missen van studenten doordat een aparte afdeling voor decanen is gecreëerd, het te druk hebben
om dingen met het team gezamenlijk te doen. Privégerelateerde stressfactoren was de impact
van aardbevingsproblematiek dat zorgde voor een gevoel van machteloosheid. “Wij moeten ons
huis uit door de aardbevingsproblematiek, maar mogen daarna wel weer terug. Ik werk fulltime en
overdag moet ik dan soms ook dingen regelen voor het huis. Je hebt zelf geen enkel aandeel in
het probleem en toch zit je er mee.” “…Ik ben heel positief ingesteld. Maar soms worden ervan
buitenaf allemaal besluiten genomen waar je niet blij mee bent en waar je tegen moet vechten en
dat beïnvloed je.” De deelnemers noemden ook een aantal persoonlijk gerelateerde
stressfactoren, zoals het soms snel afgeleid zijn door de mobiele telefoon, last hebben van een
druk hoofd en warrig zijn door ADHD, het hebben van overgangsklachten (vooral
vergeetachtigheid). “Mijn geheugen werkt mij dan ook tegen, ik vergeet dan een afspraak en de
rest is boos, maar ik weet het gewoon niet.”
Hulpbronnen
De werkgerelateerde hulpbronnen waren de werkinhoud, de ervaren werkdruk bij een deelnemer
“De werkdruk die ik nu ervaar is comfortabel, soms zelfs niet hoog genoeg.” Steun van
leidinggevende en collega’s. “De leidinggevende laat ons redelijk onze gang gaan en stuurt ons
daar waar nodig.” Een goed functionerend team waarin veiligheid heerst en waarin elk teamlid op
dezelfde manier denkt en te vertrouwen is. Er is een goede teamsfeer, waardering en synergie.
“Als ik een keer wat niet weet, dan loop ik een kantoor verder en dan vraag ik daar een collega
hoe ik er mee om moet gaan.” Andere aspecten die energie gaven, waren het bij elkaar zitten op
één afdeling in plaats van verspreid, vrij krijgen als je dat wilt en het niet werken met een tijdklok.
Interventie verwachtingen
De interventie HNGW 2.0 was opgelegd door de leidinggevende. Ten tijde van het interview
hadden de deelnemers de voorlichting van HNGW 2.0 gevolgd. De presentatie vonden de
deelnemers leuk en ze hebben grotendeels de indruk dat het dynamisch werken meer op de
fysieke gezondheid is gericht dan op de mentale gezondheid. Eén deelnemer gaf aan ook
mindfulness en bewustheid te verwachten. Een andere deelnemer dacht dat de energielekken
niet zouden worden opgelost, maar dat de focus lag op het geven van informatie.
Behalve de eerste sessie moesten de sessies nog worden ingepland. De eerste sessie was op
twee dagen gepland en de bedoeling was dat iedereen van studentenzaken op één van die
dagen zou komen. De voornaamste reden om mee te doen was om een goed voorbeeld aan
studenten te geven. “Als wij willen dat onze studenten fysiek en mentaal krachtig door het leven
gaan dan moeten we dat zelf ook zijn. Het goede voorbeeld geven.” Ook gaf één deelnemer aan
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ook een eigen doel te hebben en dat was; “Ik wil ook graag een fit persoon zijn als ik 70 of 80
ben.”
De verwachte impact van HNGW 2.0 was dat het op individueel niveau zou zijn en niet op
groepsniveau.
Verandering
Op mentale gezondheid hebben de deelnemers zich gemiddeld een hoger cijfer gegeven na de
interventie (T1), dan voor de interventie (T0) (zie Tabel 14). Gemiddeld ervaarden de deelnemers
hun mentale gezondheid M = 8,4 (n=4) met een range tussen <7,5 – 9>. Redenen die de
deelnemers hiervoor gaven waren positief geformuleerd. Op fysiek gebied werd genoemd
lichamelijk fit zijn, gestopt met roken, zich veilig en gezond voelen en lekker in de vel zitten. Op
mentaal gebied gaven de deelnemers aan zich stabiel te voelen, goede werk- en privérelaties te
ervaren, goed gevoel te hebben over de toekomst en met plezier naar het werk te gaan. Volgens
een aantal deelnemers heeft HNGW 2.0 hier een licht positieve bijdrage aan geleverd.
Evaluatie
De deelnemers beoordeelden HNGW 2.0 met een gemiddelde van M=7,5 (n=4) met een range
tussen < 7-8 > (zie Tabel 10). De deelnemers gaven aan wijzer te zijn geworden met betrekking
tot lichamelijke gezondheid. “Ik heb er beslist dingen opgepikt – eye openers- wat ten gunste van
– in ieder geval- mijn lichamelijke gezondheid.” HNGW 2.0 zorgde voor inzichten en actie via
floortalks en een watch.
De impact van HNGW 2.0 was niet alleen op individueel niveau te merken. Eén deelnemer, die
niet had meegedaan aan de interventie, merkte op dat de werksfeer gezonder was geworden. De
deelnemers gaven aan dat het besmettelijk werkte om collega’s bezig te zien. “Het werkt als een
soort reclame.” Andere mechanismen die bevorderlijk werkten waren de onderlinge interactie
tijdens de lunch en het tijdig faciliteren van bijvoorbeeld een sta-bureau.
Ook hielp het om te weten dat de interventie een gezamenlijk initiatief van de gehele organisatie
is. “Je creëert een soort nieuwe normaal.” Als je het zelf probeert kakt dat weer in, maar als je er
dagelijks geconfronteerd mee wordt in een bepaalde mate”, omdat je altijd naar je werk gaat, dan
wordt de gedragsverandering realistischer.
De genoemde directe resultaten van de interventie waren meer wandelen, meer staan, stoppen
met roken en een beter eet- en slaappatroon. Eén deelnemer gaf aan dat de interventie niet voor
iedereen passend is. Bijvoorbeeld het staan is niet voor iedereen fysiek mogelijk. Deze
deelnemer is daarom afgehaakt. Onderdelen waar de deelnemers enthousiast over waren, waren
de kortdurende floortalks met boeiende onderwerpen zoals slapen, brein, voeding en beweging.
De deelnemers ervaarden het als leuk dat de presentator niet alleen gericht was op de theorie,
maar ook gericht was op het aanleren van ander gedrag. Daarnaast werd de watch enthousiast
ontvangen. Het gaf inzichten over mate van bewegen en slapen. Informatie die nog niet eerder
bekend was.
Match probleem en interventie
HNGW 2.0 wordt ervaren als een leuk initiatief van de werkgever om op een gepaste manier
aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl.
Advies
De deelnemers zouden de HNGW 2.0 zeker adviseren aan anderen. Er zaten voldoende eyeopeners in. Voorstel is wel om minder dwingend uit te nodigen, maar meer een eigen keuze laten
zijn.
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Interventie Yoga online
UMCG

Kort overzicht T0 en T1
Alle twaalf deelnemers van het focusinterview hebben de schriftelijke vragenlijst ingevuld. De
deelnemers aan het onderzoek ervaarden hun mentale gezondheid positief. Het gemiddeld
ervaren mentale gezondheid was M=8 (n = 5) met een range tussen < 7 – 9 > (zie Tabel 14).
Tabel 14. Ervaren mentale gezondheid T0 & T1 en cijfer interventie
Cijfer mentale gezondheid

T0

T1

Cijfer Yoga online

UMCG

M=8 (n=5)

M =6,5 (n=1)

M = 8,5 (n=1)

Diagnose van mentale gezondheid, hulpbronnen en stressfactoren
7,5-9
De deelnemers met het cijfer 9 (n=2) gaven aan zich goed in balans te voelen, lichamelijk goed in
hun vel te zitten, geestelijk voldoende uitdaging te ervaren en voldoening te ervaren in het werk
en (familie)leven. Bij het cijfer achtenhalf gaf de deelnemer als reden dat het contract was
verlengd en deze zekerheid rust bood. Het thuiswerken werd wel als minder effectief ervaren.
7-7,5
De cijfers 7 en 7,5 (n=3) werden door twee deelnemers toegelicht dat de werk-privé balans als
onstabiel werd ervaren, de werkdruk hoger was geworden en in sommige gevallen lag het aan de
combinatie met de privésituatie. Als persoonskenmerken werd aangegeven dat men het lastig te
vond om grenzen aan te geven en dat men last had van onzekerheid en twijfel.
Stressfactoren
De werkgerelateerde stressfactoren die door de deelnemers werden genoemd (n=5), lagen op
het gebied van werkrelaties, zoals een niet goed verlopende fusie van twee afdelingen met
medewerkers die de boel traineerden en weinig reflectievermogen vertoonden, het ontbreken van
een prettige werksfeer, communicatie dat werd ervaren als te kortaf, constante beoordeling door
collega’s, werken op een afdeling die jaren was verwaarloosd en waar het herstel ervan niet
opschoot door gemis aan een leidinggevende die sturing gaf en een gezamenlijke stip op de
horizon.
Op het thema werkinhoud lagen voor sommige deelnemers ook een aantal stressoren, zoals de
complexiteit van het werk en de zorgvuldigheid en snel handelen in complexe situaties. De
hoeveelheid werk en het schakelen tussen project en piektijden zorgden voor een hoge werkdruk.
Daarnaast ervaarden een aantal deelnemers door corona veel extra werk. Dat gold niet voor
iedere deelnemer. Daarnaast was er sprake financiële zorgen, want door een nul-uren contract
had degene al drie maanden niet meer gewerkt.
Thuiswerken door corona was lastiger wanneer de kinderen thuis waren door sluiting van de
scholen. Waar de ene deelnemer moeite had met verandering in werkwijze door thuiswerken, gaf
een andere deelnemer aan het relaxed te vinden. Het indelen van de tijd ging bij de ene dan ook
wat moeilijker dan bij de ander. In sommige gevallen trad vervaging op van de fysieke scheiding
tussen werk en privé. “Fysiek dan ben ik na 18.00 uur klaar en ben echt klaar. Thuiswerken ben
je nooit echt klaar, dat vind ik heel ingewikkeld.”
Een ander stressfactor was dat de deelnemers het fysieke contact met collega’s misten. Ze
ervaarden het als afstandelijker en functioneler, doordat men minder of zelfs niet fysiek kunnen
‘binnenvallen’. Een online teamborrel werd toch als anders ervaren, dan samen een kop koffie
drinken. Het bellen kon het persoonlijk contact ook niet vervangen. Wat ook werd aangegeven als
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stressfactor was het missen van optimale digitale vaardigheden en ideale netwerkverbindingen.
Naarmate het thuiswerken langer duurde, ervaarde een deelnemer - die werkte op een laptopje in
plaats van werkte met twee schermen op het werk- dat een goede thuiswerkplek zwaarder ging
wegen. Eén deelnemer met kinderen gaf aan dat de combinatie van thuiswerken en op kantoor
een goede combinatie was. Het voorkwam regelstress en thuis kon er meters worden gemaakt,
terwijl op het werk degene meekreeg wat er speelde in de organisatie.
Door de coronamaatregelen werd er meer thuisgewerkt en misten de deelnemers in sommige
gevallen niet alleen de collega’s, maar ook al drie maanden familie door de extra regelgeving van
het UMCG.
Persoonlijk gerelateerde stressfactoren die werden genoemd, waren verlies van dierbaren,
scheiding en kinderen. Ook het hebben van fysieke en psychische klachten beïnvloedden de
mentale gezondheid, zoals revalideren van operatie, het hebben van een angststoornis.
Persoonskenmerken die werden genoemd waren stressgevoelig en perfectionistisch zijn. “Ik wil
alles 120% doen, terwijl zij tevreden zijn met 85%. Dus ik ga nu voor 100%, gevoel dat ik
onderpresteer, maar dat is soms goed genoeg.”
Hulpbronnen
De werkgerelateerde hulpbronnen die werden aangegeven waren het hebben van meer passend
werk in de zorg met kortere tijdslijnen, grotere urgentie en het ervaren van dagelijkse zingeving
op het werk. Ook het hebben ontvangen van een nieuw jaarcontract werd genoemd als een bron
van energie. Eén deelnemer gaf aan zich goed te voelen in crisistijd door de wijze van werken dat
dan veranderde; het in korte tijd resultaten moeten boeken en de teamdynamiek die dan ontstaat
zoals het verminderen van belangrijkheid van hiërarchie en functie. “Ik hou van crises, ik leef
helemaal op…” “Dat vind ik heerlijk. Acuut dingen bedenken, oplossen waar nog geen regels voor
zijn.”
Andere werkgerelateerde hulpbronnen waren het aangeven en opzoeken van grenzen,
problemen oplossen, mensen helpen en ondersteunen, gezellige collega’s en ook lachen met
collega’s en kunnen relativeren, zorg voor de patiënten, het hebben van leermomenten, het
toepassen van expertise, het hebben van tijd om rustig te kunnen analyseren en te bekijken wat
goed is voor de organisatie en ook tijd hebben voor vragen en antwoorden, met klanten
toekomstperspectief bespreken, het beter draaien van het team en medewerkers, samenwerken,
het hebben van een uur pauze in plaats van 15 minuten, terugkeren naar het ziekenhuis om te
werken en het niet hebben van storende collega’s en geen reistijd bij het thuiswerken.
De privégerelateerde hulpbronnen waren contacten met mensen zoals het gezin, bespreken van
persoonlijke dingen bij vertrouwelingen Ook geen contact met mensen werd genoemd door een
introvert persoon die het afzonderen nodig had om op te laden. Sportactiviteiten zoals hardlopen,
fietsen, wandelen met of zonder honden, tijd doorbrengen met het gezin en familie, sport kijken,
honden trainen en het hebben van een volkstuin. Het gevoel van safe te zijn met betrekking tot
corona, omdat het minder voorkwam in Groningen. Hoewel alle deelnemers aangaven
hulpbronnen binnen en buiten het werk te ervaren, gaf één deelnemer aan alleen hulpbronnen
buiten het werk te ervaren.
Impact mentale gezondheid
Een deelnemer geeft vanuit eigen perspectief erg mooi aan wat de impact is van mentale
gezondheid op het werk: “Tot op zekere hoogte moet je professionele houding hebben, hoe dan
ook, maar 4 jaar geleden was ik heel wankel en kwetsbaar met hele lage weerstand. Dus dat
werkte wel door in mijn werk. Natuurlijk probeerde ik het zo goed mogelijk te doen. Dan heb je
mazzel als werkgever en collega’s daar begrip voor hebben. Je moet dat gescheiden houden
maar we zijn geen robots.” Ook kun je beter omgaan met andere collega’s. “Als je mentaal in
balans bent dan kun je een stuk meer hebben van de eigenaardigheden van anderen.”
Interventie verwachtingen
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Deelnemers gaven aan het goed te vinden dat de organisatie veel doet op het gebied van healthy
ageing. Redenen waarom de deelnemers zich hebben aangemeld, was het creëren van
rustmomenten om het contante gevoel van actiestand te verminderen, het relaxter aan het werk
willen gaan, omdat de interventie yoga-online voor het werk werd aangeboden. De interventie
Yoga-online was een manier om meer te bewegen en minder stijf te worden, gezien men ouder
wordt. Deelnemers zagen het als een stimulans - een stok achter de deur- om fysiek en mentaal
meer fit te worden. Of de deelnemers zagen het als een activiteit om op terug te vallen, wanneer
door thuisisolatie het beoefenen van een ander sport niet mogelijk was. Eén deelnemer gaf aan
een voorbeeld te willen zijn voor de organisatie. Doordat deelnemers goede verhalen van
vrienden of collega’s hebben gehoord, hebben zij zich aangemeld. Voor één deelnemer was het
een impulsieve actie om zijn revalidatieproces te ondersteunen. Een voordeel, vond men, was dat
als het niet live was te volgen het mogelijk was om op een eigen tijdstip de Yoga-online te
bekijken.
De deelnemers verwachtten dat de impact van Yoga-online voornamelijk op individueel niveau
zou zijn. Als deelnemers van Yoga-online over hun ervaringen praten, dan werd verwacht dat
Yoga-online impact zou kunnen hebben op hun omgeving, maar dan op kleine schaal.
Tot slot werd verwacht dat als het welbevinden van een medewerker omhoog zou gaan degene
dat zou uitstralen op anderen. “Als je meer in sync bent met jezelf dan werkt dat door op
anderen.”
Verandering
Niet iedereen heeft de individuele vragenlijst ingevuld die hoorde bij het focusinterview na de
interventie Yoga online (T1). Eén deelnemer heeft de vragen ingevuld en gaf zijn mentale
gezondheid na de interventie een 6,5 (zie Tabel 14). Met de reden dat het niet slecht gaat met de
mentale gezondheid, maar dat er nog wel ruimte was voor verbetering. Hoewel de andere
deelnemers geen specifiek cijfer gaven voor hun ervaren mentale gezondheid, gaven ze in het
focusinterview wel aan dat ze zich over het algemeen goed in balans voelden. Daarbij hadden ze
wel last van de stressfactoren werkdruk en zorgen over coronabesmettingen bij mensen in hun
omgeving in de tweede golf.
Evaluatie
Eén deelnemer gaf Yoga-online een 8,5. Het zorgde voor een eigen vorm van ontspanning in de
ochtend. De andere deelnemers waren ook positief over Yoga-online. Eén deelnemer gaf aan dat
de verwachtingen waren overtroffen. De ochtendsessies van een half uur in de eerste week
werkten goed. Yoga werd als een goede vervanger ervaren van het fietstochtje naar het werk.
Men vond het een lekker begin van de dag, gelijk helemaal wakker, men kreeg een extra boost
voor de start van de (werk)activiteiten. De aangeboden sessies later op de dag en op wisselende
dagen vond men niet altijd prettig. Dan was het wel fijn om later zelf terug te kijken. Hoewel men
zich er soms wel meer moest toe zetten om het daadwerkelijk te gaan doen. Ook de duur moest
niet te lang, één uur werd te lang bevonden door een aantal deelnemers.
Yoga-online leverde fittere, lichtere en beweeglijkere deelnemers op . “Individueel had ik als
beoogd doel meer te strekken naast al het hardlopen. En nu zit ik net even fitter achter mijn
bureau. Naast de inhoud van de yogalessen werd de verbinding met de groep als fijn ervaren.
Fysiek was het zwaarder dan verwacht, maar het was mogelijk om een passend niveau te
pakken. De ontspanningsoefeningen werden ook goed ontvangen. “Een soort cadeautje binnen
werktijd en hoef ik niet aan werk te denken.” Een deelnemer gaf aan bewuster te zijn geworden
over zichzelf en heeft vervolgens een volgende stap genomen door verder te gaan ontwikkelen
zoals een webinar over grenzen stellen.
De impact van Yoga-online was in eerste instantie op individueel niveau. De deelnemers gaven
echter aan dat als zij lekkerder in hun vel zaten het ook invloed had op de kinderen en op het
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werk. “Het heeft wel invloed op mijn collega’s, omdat ik wakkerder naar mijn werk ging en met
meer energie. Bewegen is prettiger dan op de bank.” En “Door een half uur yoga te doen geef ik
eerder een glimlach en dat zorgt ervoor dat mensen anders reageren. Dus ik voel mij lekkerder
door yoga en dat pikken mensen op.” Hoewel Yoga-online voornamelijk een fysieke activiteit is,
gaf het een goed gevoel waardoor de deelnemers zich mentaal beter voelden. Het benadrukken
dat niks moet en alles mag werkte daarin mee. De trainster was duidelijk, vriendelijk en vrolijk. Zij
nam de deelnemers goed mee in wat er gedaan moest worden.
Match probleem en interventie
De deelnemers gaven zich vrijwillig op voor Yoga-online en doordat werd gewerkt in niveaus was
het voor iedereen passend die aan yoga wilde doen. Dat het online werd aangeboden en niet
fysiek was voor sommigen drempelverlagend om mee te doen.
Advies
Elke ochtend een yogales van dertig minuten werd aanbevolen of een lunchsessie van dertig
minuten. Dan was het goed haalbaar om yoga naast het werk in te plannen. Een sessie van een
uur vonden de deelnemers vaak te lang.

Samenvattend kwalitatieve resultaten 2020

Mentale gezondheid is de kern van het onderzoek binnen het Platform Mentale Gezondheid,
maar dit omvat ook echt fysieke en emotionele gezondheid. Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door
de coronapandemie; er is een grote impact van de coronamaatregelen op werk en
werkomgeving. Mensen zijn geheel of gedeeltelijk gaan thuiswerken, deels op locatie, men kreeg
er extra taken bij of had helemaal geen werk meer. Bij de organisaties waar wij onderzoek
hebben uitgevoerd, raakt de problematiek de hoeveelheid taken en soms ook de irritaties rondom
collega’s en/of leidinggevende, maar vooral door ook het thuiswerken met soms (kleine) kinderen
aan huis en diffuse werk-privégrenzen. Men ging in grote getalen thuiswerken, online aangesloten
op het werk. Langdurig beeldschermwerken bleek erg vermoeiend. Ook bleek men de fysieke
aanwezigheid van collega’s te missen. Elkaar spontaan tegenkomen en even een praatje maken,
en de ins & outs meekrijgen die op het werk spelen. Ook de waardering van leidinggevende bleef
vaak uit. Een deel van de respondenten geeft aan thuiswerken te waarderen maar liever deels en
niet voor volledige werkweken. De fysieke belemmering zit dit jaar meer dan vorig jaar in het
meer uren per dag zitten; men wéét wat te doen maar zoekt een brug naar het dóen. Ook gaf
men aan dikwijls te maken te hebben met privégerelateerde problematiek en dan werd
gewaardeerd dat de werkgever ook daar interventiemogelijkheden voor aanbiedt; stress noch
bevlogenheid houdt op bij de grens van privé of werk. Men gaf ook aan familie, vrienden en
hobby’s te missen. Ook werd vaak dispositionele aspecten (naast situationele) genoemd ‘ik ben
nu eenmaal een perfectionist’. Ten opzichte van 2019 waren de aanmeldingen nu meestal
individueel en daarmee was er een betere aansluiting van de problematiek en interventie in 2020.
De coronamaatregelen hadden een grote impact op de vorm van de uitrol van de interventies: alle
zijn online uitgevoerd naar over het algemeen (grote) tevredenheid, ook over de trainers. Vaak
waren ze gericht op het individuele niveau en soms was er de mogelijkheid met buddy’s te
werken wat goed werd gewaardeerd. Online deed het dus goed, en voor de toekomst is er de
wens fysiek te starten en af te ronden. Aandacht voor borging blijft.

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 geven extra inzicht in het kwalitatieve deel, wat de onderliggende dynamieken
binnen de werkcontext diepgaand beschrijft. Toch is het belangrijk om te vermelden dat deze
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resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten worden betracht; de resultaten zijn als 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 (on)gezondheid.
Mentale gezondheid: bevlogenheid
De bevlogenheid van alle respondenten in de T0-meting van PMG is in tabel 15 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 15)
scoorden de respondenten uit de PMG-groep op Vitaliteit en Absorptie nagenoeg gelijk aan de
normscores van werknemers in Nederland, op Toewijding scoren ze hoger. Op de totale score
van bevlogenheid scoren alle deelnemers aan PMG gemiddeld iets lager 1. De verschillen tussen
de organisaties zijn niet significant op deze schalen.
Tabel 15. Gemiddelde score van de populatie deelnemers aan PMG (N=123) versus normgegevens
(werknemers in Nederland, N=2313).
Vitaliteit

PMG
3,97

Normgroep
3,99

t
-0,230

P-waarde
n.s.

Toewijding
Absorptie

4,13
3,46

3,91
3,56

2,246
-1,040

0,026
n.s.

Totaal

3,56

3,82

-3,125

< 0,002

In tabel 16 wordt de bevlogenheid van alle respondenten in de T0-meting in percentages
getoond.
Tabel 16. 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=127).
Vitaliteit
Toewijding
Absorptie
%
%
%
Zeer laag
Laag

5,5
18,9

1,6
15,7

3,9
18,9

Gemiddeld
Hoog

48,8
21,3

59,1
15,7

57,5
15,0

Zeer hoog
Missing

2,4
3,1

4,7
3,1

1,6
3,1

Mentale gezondheid: burn-out
De stress van alle respondenten in de T0-meting van PMG is in tabel 17 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 17). De deelnemende teams/organisaties verschillen niet significant van elkaar
op Distantie en Competentie, maar wel op Uitputting. Een aantal groepen scoort daarop veel
lager (UMCG CIEP en Hanze Het nieuwe gezonde werken) en een aantal aanzienlijk hoger
(UMCG Bamboe ACT en RUG Werkgeluk team 2). De groep als geheel (alle deelnemers samen)
scoort significant hoger op Uitputting vergeleken met de normscores (n= 2313; zie Tabel 17). Ook
scoort de groep als geheel, dus de (hele populatie PMG) significant hoger op Competentie,
vergeleken met de normscores. Men voelt zich dus zeer competent om de taken uit te voeren,
maar tegelijkertijd meer uitgeput.

1

Vitaliteit en absorptie zijn lager dan gemiddeld wat het gemiddelde naar beneden trekt.
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Tabel 17. Gemiddelde score van de populatie deelnemers aan PMG (N=120) versus normgegevens van
werknemers (wetenschappelijk/onderwijspersoneel, n=349) in Nederland.
Uitputting

PMG
2,06

Normgroep
1,72

t
5,267

P-waarde
<0.001

Distantie
Competentie

1,53
4,34

1,42
3,72

1,930
5,006

0,056
<0,001

In tabel 18 wordt de burn-out van alle respondenten in de T0-meting in percentages getoond.
Tabel 18. Percentage deelnemers dat zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog scoort op burnout, aan
de hand van drie schalen: Uitputting, Distantie en Competentie. Gehele populatie (N=132).
Uitputting
%

Distantie
%

Competentie
%

Zeer laag
Laag

3,1
16,5

5,5
6,3

3,9
11,0

Gemiddeld
Hoog

37,8
27,6

55,1
18,9

55,9
22,0

Zeer hoog

9,4

8,7

1,6

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.
De teams verschillen alleen significant van elkaar op de schalen Werktempo en Werkhoeveelheid
(hoogscoorders: UMCG Bamboe ACT, UMCG CIEP; laagscoorders: Hanzehogeschool HNGW
2.0 en Gemeente Groningen BeLife-Fitoal). Op alle schalen scoorden de respondenten van de
PMG-groep veel hoger dan de Nederlandse beroepsbevolking. Dit kan twee oorzaken hebben: de
normgegevens zijn enigszins gedateerd (uit 1999) en het feit dat het gaat om een gemiddelde
over alle beroepen van Nederland, niet specifiek voor zorg of onderwijs of andere publieke
functies (zie tabel 19).
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Tabel 19. Schaalscores Geestelijke belasting, emotionele belasting, Lichamelijke inspanning, Werktempo en
werkhoeveelheid en toekomstonzekerheid, afgezet tegen normscores totale beroepsbevolking.
PMG
Norm totale
t
p-waarde
beroepsbevolking
Geestelijke belasting

80,34

2

Emotionele belasting
Lichamelijke inspanning

49,75
34,25

26,39
16,95

30,95
23,39

Werktempo en hoeveelheid

53,04

43,98

12,25

Toekomstonzekerheid

38,98

32,47

3,70

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Tabel 20. Schaalscores Zelfstandigheid, Leermogelijkheden, Afwisseling, Sociale steun van leidinggevende,
Sociale steun van collega’s.
PMG
Norm totale
t
p-waarde
N=160
beroepsbevolking
Zelfstandigheid
Leermogelijkheden

67,52
68,90

41,61
48,37

23,61
15,90

<0,001
<0,001

Afwisseling
Sociale steun
leidinggevende

66,37
52,89

37,42
23,16

33,57
26,57

<0,001
<0,001

Sociale steun collega’s

57,17

22,31

28,38

<0,001

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. De teams verschilden alleen significant van elkaar op
Zelfstandigheid en Sociale Steun van collega’s. Minder Zelfstandigheid ervoeren deelnemers van
de RUG Mentale Weerbaarheid team 2, BeLife-Fitoal van gemeente Groningen en
Hanzehogeschool HNGW 2.0. Meer Zelfstandigheid ervoeren deelnemers van UMCG CIEP en
UMCG Bamboe ACT. Op Sociale Steun van collega’s scoorden Hanzehogeschool HNGW 2.0
minder goed, net als deelnemers van Werkgeluk van de gemeente Groningen. Deelnemers van
UMCG CIEP en UMCG yoga online ervoeren juist meer sociale steun van collega’s, vergeleken
met de andere teams. Ook hier scoren alle teams hoger (ongunstiger) dan de referentiegroep.
De top drie van aangegeven stressfactoren en hulpbronnen zijn bij alle teams grotendeels gelijk.
In de voor (T0) en nameting (T1) scoorde de Geestelijke belasting het hoogst, daarna de
Werktempo en werkhoeveelheid met daarop volgend de Emotionele belasting (zie figuur 2 en 3).

2

Deze cellen zijn leeg, omdat er geen normscores zijn.
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Figuur 2 Top 3 Stressfactoren T0
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Figuur 3 Top 3 Stressfactoren T1

De hulpbronnen die hoog scoorden bij de PMG groep waren Afwisseling, Sociale steun
leidinggevende en collega’s dit gold voor de voor -en nameting (T0 & T1) (zie figuren 4 en 5).

Top 3 Hulpbronnen
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Hoe later de score, hoe meer de hulpbron aanwezig is
Figuur 4 Top 3 Hulpbronnen T0
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Hoe lager de score, hoe meer de hulpbron aanwezig is
Figuur 5 Top 3 Hulpbronnen T1

Verschillen voor en na de interventie
Bij tien teams zijn een T0 en een T1 meting uitgevoerd met in totaal acht interventies. Een team
(van de Hanzehogeschool) heeft in de T0- meting niet de enquête ingevuld. Bij deze een
overzicht van de interventies per organisatie (zie ook Tabel 2, p. 14).
Tabel 21. Uitgevoerde interventies 2020I
Interventie

Organisatie

1.
2.

Bamboe-ACT
Yoga online

UMCG
UMCG

3.
4.

CiEP (2x)
Mind-Zit

UMCG en Alfa-college
Alfa-college

5.
6.

Workshop Mentale Weerbaarheid (2x)
Training Werkgeluk

Rijksuniversiteit Groningen
Gemeente Groningen

7.
8.

BeLife-Fitoal de zomer in
Het Nieuwe Gezonde Werken 2.0 (2x)

Gemeente Groningen
Hanzehogeschool

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 22). Tevens waren vijf schalen met stressfactoren, en vijf met hulpbronnen gemeten waarop
de T0 met de T1 vergeleken konden worden.
Alle teams hebben een T0- en een T1-meting gedaan; van de 127 deelnemers aan de T0, deden
er 65 mee met de T1. Als we van alle schalen de voor- en de nameting met elkaar vergelijken, is
alleen de schaal Werktempo en Werkhoeveelheid significant verschillend. De score hierop is
verbeterd, het werktempo en de werkhoeveelheid zijn gedaald of men ervoer werktempo en
werkhoeveelheid minder als stressor.
Hieronder volgen per organisatie en interventie de scores van de T0- en T1-meting. Er is getoetst
of de scores van de voor- en nameting significant van elkaar verschillen. Omdat het om veel
schalen gaat bij tien verschillende teams, is de kans groot dat een van die verschillen significant
is, terwijl dat eigenlijk een toevalsbevinding is. Om te corrigeren voor multiple testing gebruiken
we een strengere p-waarde, de Bonferroni correctie. Daarvoor wordt de kritische grens van 0,05
gedeeld door het aantal testen dat uitgevoerd wordt, in dit geval 17 schalen bij 9 teams = 153
56
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testen. 0.05/153 = 0.0003. Dat betekent dat de p-waarde kleiner dan 0.0003 moet zijn om een
verschil als significant te oormerken. Een ander probleem is de kleine aantallen per interventie,
waarbij assumpties van de toets geschonden worden.
Bij geen van de teams werden significante bevindingen gevonden met de strenge p-waarde;
wanneer we de gangbare p-waarde van 0,05 hanteren, zijn hier en daar significante effecten.
Vanwege bovenstaande moeten resultaten echter met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd
worden.

1. Bamboe-ACT

Over de interventie Bamboe-ACT is in het kwantitatieve gedeelte een T0- en T1-meting
uitgevoerd bij UMCG (zie tabel 22). We hebben daarvoor de hierboven genoemde schalen
gebruikt: bevlogenheid, burn-out, stressfactoren en hulpbronnen.
Onder de strenge p-waarde die we moeten hanteren vanwege het groot aantal testen dat we
doen, zijn de verschillen tussen T0 en T1 bij Bamboe-ACT niet significant. Als we de minder
strenge p-waarde zouden hanteren, dan lijkt er verbetering te zijn op de Burn-out subschaal
Uitputting en de stressfactoren Geestelijke belasting en werktempo en werkhoeveelheid.
Tabel 22. Team UMCG (n=4-5), interventie: Bamboe-ACT, n.s. = niet significant.
T0
T1
Mentale gezondheid
Bevlogenheid
UBES vitaliteit

Burn-out

Stressfactoren

Hulpbronnen

Gezondheid

p-waarde

3,71

3,79

n.s.

UBES toewijding
UBES absorptie

4,20
3,63

4,00
3,79

n.s.
n.s.

UBOS uitputting
UBOS distantie

3,55
2,00

2,35
1,69

n.s. (0,055)
n.s.

UBOS competentie

4,42

4,79

n.s.

Geestelijke belasting
Emotionele belasting

89,29
49,29

77,86
45,71

n.s. (0,005)
n.s.

Lichamelijke inspanning
Werktempo en
werkhoeveelheid
Toekomstonzekerheid

35,00
55,91

35,71
47,27

n.s.
n.s. (0,014)

30,00

28,75

n.s.

Zelfstandigheid

62,73

62,27

n.s.

Leermogelijkheden
Afwisseling

70,00
70,83

68,75
67,50

n.s.
n.s.

Sociale steun
leidinggevende

53,57

59,82

n.s.

Sociale steun collega’s

58,93

58,93

n.s.

Gezondheid

16,50

17,50

n.s.

2. Yoga online

De resultaten rondom de impact van de interventie Yoga online uitgezet bij UMCG tonen geen
significante resultaten aan (zie tabel 23).
Tabel 23. Team UMCG (n=13), interventie: Yoga online, n.s. = niet significant.
T0

T1

p-waarde

3,26
3,68

3,46
3,59

n.s.
n.s.

Mentale gezondheid
Bevlogenheid

UBES vitaliteit
UBES toewijding
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Burn-out

Stressfactoren

Hulpbronnen

Gezondheid

UBES absorptie

2,79

2,72

n.s.

UBOS uitputting
UBOS distantie

2,68
2,08

2,66
2,31

n.s.
n.s.

UBOS competentie

3,98

3,97

n.s.

Geestelijke belasting
Emotionele belasting

79,67
48,08

78,57
45,88

n.s.
n.s.

Lichamelijke inspanning
Werktempo en
werkhoeveelheid
Toekomstonzekerheid

34,89
51,05

34,89
51,40

n.s.
n.s.

35,58

39,90

n.s.

Zelfstandigheid

68,36

67,66

n.s.

Leermogelijkheden
Afwisseling

70,19
66,35

68,75
66,67

n.s.
n.s.

Sociale steun
leidinggevende
Sociale steun collega’s

47,25

43,68

n.s.

49,73

49,45

n.s.

Gezondheid

18,77

19,08

n.s.

3. CiEP

De resultaten rondom de impact van de interventie CiEP uitgezet bij UMCG tonen ook geen
significante resultaten aan (zie tabel 24).
Tabel 24. Team UMCG (n=4-6), interventie: CiEP, n.s. = niet significant
T0

T1

p-waarde

UBES vitaliteit
UBES toewijding

3,73
3,68

3,97
3,68

n.s.
n.s.

UBES absorptie
UBOS uitputting

3,27
1,25

3,07
2,55

n.s.
n.s.

UBOS distantie
UBOS competentie

1,75
3,96

1,88
3,96

n.s.
n.s.

Geestelijke belasting

85,7143

85,1190

n.s.

Emotionele belasting
Lichamelijke inspanning

48,2143
35,1190

45,8333
34,5238

n.s.
n.s.

Werktempo en
werkhoeveelheid
Toekomstonzekerheid

50,7576

48,1061

n.s.

38,5417

46,8750

n.s.

Zelfstandigheid

51,5152

54,9242

n.s.

Leermogelijkheden
Afwisseling

54,1667
60,4167

58,3333
55,5556

n.s.
n.s.

Sociale steun
leidinggevende

48,8095

53,5714

n.s.

Sociale steun collega’s

45,2381

41,0714

n.s.

Gezondheid

20,17

19,17

n.s.

Mentale gezondheid
Bevlogenheid

Burn-out

Stressfactoren

Hulpbronnen

Gezondheid
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De resultaten rondom de impact van de interventie CiEP bij Alfa college tonen ook geen
significante resultaten aan (zie tabel 25).
Tabel 25. Team Alfa-college (n=9), interventie: CiEP, n.s. = niet significant.
T0
T1
Mentale gezondheid
Bevlogenheid
UBES vitaliteit

Burn-out

Stressfactoren

Hulpbronnen

Gezondheid

p-waarde

4,04

3,96

n.s.

UBES toewijding
UBES absorptie

4,13
3,70

4,00
3,69

n.s.
n.s.

UBOS uitputting
UBOS distantie

2,42
1,92

2,22
2,14

n.s.
n.s.

UBOS competentie

4,39

4,09

n.s.

Geestelijke belasting
Emotionele belasting

79,76
48,02

80,16
47,62

n.s.
n.s.

Lichamelijke inspanning
Werktempo en
werkhoeveelheid

39,68
57,83

40,48
57,07

n.s.
n.s.

Toekomstonzekerheid

36,81

40,28

n.s.

Zelfstandigheid
Leermogelijkheden

69,95
74,31

67,93
71,53

n.s.
n.s.

Afwisseling
Sociale steun
leidinggevende
Sociale steun collega’s

68,52
51,98

65,28
52,38

n.s.
n.s.

52,78

55,16

n.s.

Gezondheid

18,00

17,89

n.s.
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4. Mind-zit

De resultaten rondom de impact van de interventie Mind-zit bij Alfa college tonen ook geen
significante resultaten aan (zie tabel 26).

Tabel 26. Team Alfa college (n=8-10), interventie: Mind-zit, n.s. = niet significant.
T0

T1

p-waarde

UBES vitaliteit
UBES toewijding

3,70
3,47

3,72
3,69

n.s.
n.s.

UBES absorptie
UBOS uitputting

3,24
1,63

3,43
1,78

n.s.
n.s.

UBOS distantie
UBOS competentie

1,47
4,13

1,91
3,98

n.s.
n.s.

Geestelijke belasting

71,07

75,00

n.s.

Emotionele belasting
Lichamelijke inspanning

47,50
29,29

46,43
30,36

n.s.
n.s.

Werktempo en
werkhoeveelheid

51,82

50,23

n.s.

Toekomstonzekerheid

41,25

40,63

n.s.

Zelfstandigheid
Leermogelijkheden

66,36
65,63

69,32
68,13

n.s.
n.s.

Afwisseling
Sociale steun
leidinggevende

59,58
46,03

60,42
44,05

n.s.
n.s.

Sociale steun collega’s

50,79

52,38

n.s.

Gezondheid

17,89

18,33

n.s.

Mentale gezondheid
Bevlogenheid

Burn-out

Stressfactoren

Hulpbronnen

Gezondheid
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5. Workshop Mentale Weerbaarheid

De resultaten rondom de impact van de interventie Mentale Weerbaarheid bij de RUG tonen ook
geen significante resultaten aan (zie tabel 26). Alleen bij vitaliteit zou bij de minder conservatieve
p-waarde een significant verband zijn, waarbij de vitaliteit overigens daalt.

Tabel 27. Team RUG (n=3), interventie: Mentale weerbaarheid, n.s. = niet significant.
T0

T1

p-waarde

UBES vitaliteit
UBES toewijding

5,22
4,93

4,78
4,60

n.s. (0,015)
n.s.

UBES absorptie
UBOS uitputting

4,50
1,27

4,33
1,93

n.s.
n.s.

UBOS distantie
UBOS competentie

1,17
4,50

1,25
4,83

n.s.
n.s.

Geestelijke belasting

76,19

72,62

n.s.

Emotionele belasting
Lichamelijke inspanning

48,81
32,14

46,43
30,95

n.s.
n.s.

Werktempo en
werkhoeveelheid
Toekomstonzekerheid

57,58

55,30

n.s.

33,33

39,58

n.s.

Zelfstandigheid

69,70

72,73

n.s.

Leermogelijkheden
Afwisseling

70,83
69,44

70,83
69,44

n.s.
n.s.

Sociale steun
leidinggevende

55,95

51,19

n.s.

Sociale steun collega’s

53,57

51,19

n.s.

Gezondheid

18,67

18,33

n.s.

Mentale gezondheid
Bevlogenheid

Burn-out

Stressfactoren

Hulpbronnen

Gezondheid
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61

6. Training Werkgeluk

De resultaten rondom de impact van de interventie Werkgeluk bij de gemeente Groningen tonen
ook geen significante resultaten aan (zie tabel 26). Onder de minder strenge p-waarde lijkt de
stressor werktempo en werkhoeveelheid iets te zijn afgenomen.

Tabel 28. Team Gemeente Groningen (n=8-9), interventie: Training Werkgeluk, n.s. = niet significant.
Mentale gezondheid
Bevlogenheid
UBES vitaliteit

Burn-out

Stressfactoren

Hulpbronnen

Gezondheid

T0

T1

p-waarde

3,90

3,88

n.s.

UBES toewijding
UBES absorptie

4,03
3,04

3,85
2,69

n.s.
n.s.

UBOS uitputting
UBOS distantie

2,38
2,00

2,00
1,56

n.s.
n.s.

UBOS competentie

4,17

4,54

n.s.

Geestelijke belasting
Emotionele belasting

90,87
55,56

87,30
56,35

n.s.
n.s.

Lichamelijke inspanning
Werktempo en
werkhoeveelheid

32,54
56,53

34,92
53,41

n.s.
n.s. (0,028)

Toekomstonzekerheid

28,13

26,56

n.s.

Zelfstandigheid
Leermogelijkheden

61,65
66,41

68,18
68,75

n.s.
n.s.

Afwisseling
Sociale steun
leidinggevende
Sociale steun collega’s

63,02
55,80

67,19
58,04

n.s.
n.s.

55,80

53,13

n.s.

Gezondheid

20,00

19,63

n.s.

7. BeLife- Fitoal de zomer in

De interventie BeLife-Fitoal de zomer in bij de gemeente Groningen heeft geen significante
verschillen opgeleverd tussen de voor- en nameting. Onder de minder strenge p-waarde lijkt de
burn-out schaal distantie te zijn afgenomen, terwijl men meer sociale steun heeft ervaren van de
leidinggevende na afloop van de interventie.
Tabel 29. Team Gemeente Groningen (n=5), interventie: Belife-Fitoal de zomer in n.s. = niet significant.
T0

T1

p-waarde

UBES vitaliteit
UBES toewijding

4,37
4,16

4,23
4,04

n.s.
n.s.

UBES absorptie
UBOS uitputting

3,40
0,80

3,70
0,64

n.s.
n.s.

UBOS distantie
UBOS competentie

1,50
4,27

1,00
4,50

n.s. (0,022)
n.s.

Geestelijke belasting

70,71

72,14

n.s.

Emotionele belasting

50,000

50,71

n.s.

Mentale gezondheid
Bevlogenheid

Burn-out

Stressfactoren

62

62

Hulpbronnen

Gezondheid

Lichamelijke inspanning

30,71

31,43

n.s.

Werktempo en
werkhoeveelheid

47,73

45,91

n.s.

Toekomstonzekerheid

26,25

30,00

n.s.

Zelfstandigheid
Leermogelijkheden

78,18
73,75

79,09
68,75

n.s.
n.s.

Afwisseling
Sociale steun
leidinggevende

75,00
47,14

71,67
43,57

n.s.
n.s. (0,034)

Sociale steun collega’s

63,57

62,86

n.s.

Gezondheid

19,60

19,00

n.s.

8. Het Nieuwe Gezonde Werken (HNGW) 2.0

De interventie Het Nieuwe Gezonde Werken is twee keer uitgevoerd bij de Hanzehogeschool;
eenmaal bij Studentenzaken en later nog door één persoon los. Deze persoon is bij de grotere
groep gevoegd. Bij de strenge p-waarde blijkt dat de interventie geen impact heeft gehad op de
mentale gezondheid. Onder de minder strenge p-waarde is vitaliteit significant verminderd en de
hulpbron zelfstandigheid iets toegenomen (de score nam af, wat betekent dat er meer
zelfstandigheid in het werk ervaren is). Gezien het grote aantal testen moeten we, net als
hierboven de strenge p-waarde hanteren en zien we dus geen significante verschillen voor en na
de interventie.
Tabel 30. Team Hanzehogeschool (n=11), interventie: HNGW 2.0, n.s. = niet significant.
T0
T1
p-waarde
Mentale gezondheid
Bevlogenheid
UBES vitaliteit

Burn-out

Stressfactoren

Hulpbronnen

Gezondheid

4,21

3,79

n.s. (0.038)

UBES toewijding
UBES absorptie

4,35
3,38

4,15
3,24

n.s.
n.s.

UBOS uitputting
UBOS distantie

1,36
0,82

1,36
0.86

n.s.
n.s.

UBOS competentie

4,30

4,26

n.s.

Geestelijke belasting
Emotionele belasting

80,52
45,45

79,87
46,75

n.s.
n.s.

Lichamelijke inspanning
Werktempo en
werkhoeveelheid
Toekomstonzekerheid

36,04
49,59

35,71
51,03

n.s.
n.s.

35,80

35,60

n.s.

Zelfstandigheid

71,69

66,94

n.s. (0.042)

Leermogelijkheden
Afwisseling

69,89
69,32

72,16
68,56

n.s.
n.s.

Sociale steun
leidinggevende

55,52

54,55

n.s.

Sociale steun collega’s

64,29

64,29

n.s.

Gezondheid

17,73

17,09

n.s.
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Samenvattend kwantitatieve resultaten

Dit jaar hebben alle participanten, zij het als organisatiepartner, als respondent of als onderzoeker
er hard aan moeten trekken om dit onderzoek ondanks de coronaperikelen doorgang te laten
hebben. En we zijn er dankbaar voor en trots op dat zoveel mensen hieraan hebben bijgedragen.
Helaas moeten we toch constateren dat we vanuit alleen de kwantitatieve resultaten van 2020
niet de impact van de interventies op de mentale gezondheid in het algemeen en specifiek op het
verminderen van stressfactoren en vergroten van hulpbronnen kunnen vaststellen. De
onderzoekers bereikten simpelweg een minder dan benodigd aantal respondenten via de
focusinterviews, ondanks de online, soms ingekorte, soms face-to-face aanpassingen. Het
focusinterview is het moment dat we ook de vragenlijsten kunnen toelichten en het belang ervan
kunnen aangeven. Door de lage aantallen teruggestuurde vragenlijsten toonden veruit de meeste
resultaten geen significante relaties. Het kan natuurlijk zo zijn dat de interventies niet hebben
geleid tot verandering, maar het is ook mogelijk dat de non-significante resultaten komen door te
kleine aantallen respondenten in met name de nametingen. Als we inzoomen dan kunnen we
heel voorzichtig stellen, met slagen om de arm, dat men in de nametingen minder druk ervaarde
van werktempo en -hoeveelheid. De top 3 van stressoren gaf de hoogste score voor geestelijke
belasting en de top 3 voor hulpbronnen gaf de hoogste scores voor sociale ondersteuning van de
leidinggevende maar ook de collega's. Met de uitbreiding van de monitoring in 2021 zetten we in
op grotere aantallen respondenten, met name in de nameting (T1). De groepsgroottes worden in
het post-coronatijdperk groter en resultaten zullen nóg meer zeggingskracht krijgen als dezelfde
interventies in 2021 worden gekozen als in 2019 en/of 2020. Deze keuze is aan de
partnerorganisaties en hun medewerkers. Voor nu nemen we de kwalitatieve en kwantitatieve
resultaten samen en kunnen daarmee de volgende conclusies 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?
De resultaten tonen allereerst aan ten aanzien van Diagnose van de mentale gezondheid,
stress- en hulpbronnen dat men in het algemeen kan stellen dat men zich vóór de interventie
voldoende gezond voelde (tussen 5.5 en 9), maar dat vooral de hoeveelheid werk (pieken)
voor werkstress zorgden (vooral in de zin van geestelijke belasting). De coronaperiode zorgde,
meer dan in 2019, voor een beter gevoel van werk-privébalans. Men heeft minder dan voorheen
een ‘ratrace-gevoel’. Wel werd meer onzekerheid ervaren over het thuiswerken, nieuwe
systemen, andere manieren van werken, zeker door het ontbreken van fysiek contact. Men koos
in vrijwel alle gevallen individueel en vrijwillig voor de aangeboden interventies. Uit het
kwantitatieve deel kunnen we na vergelijking met de normscores opmaken dat men zich in het
algemeen vergelijkbaar met andere Nederlanders vitaal voelde, maar daar tegenover staat dat
men zich uitgeputter maar ook competenter voelde.
Specifieke en veelgenoemde stressfactoren zijn de hoeveelheid werk, maar zeker ook het
gemis aan support van de leidinggevende en collega’s. Men miste de waardering van de eigen
leidinggevende en in sommige gevallen de ondersteuning om thuis goed te kunnen werken.
Daarnaast werden ook de collega’s door vrijwel iedereen gemist; het praatje bij het
koffiezetapparaat, het opvangen van kleine signalen van wat er speelt in de organisatie. Men gaf
aan dat we met zijn allen wel heel (te) efficiënt zijn gaan werken; de mails zijn korter en
onpersoonlijker geworden. Daarnaast werd een aantal keren zwabberend organisatiebeleid
genoemd als een stressor waardoor men steeds moet schakelen en onzekerheid ervaarde. De
diffuse grenzen tussen werk en privé waren ook lastig, zeker met kinderen thuis. Zoals eerder
gemeld werd de werk-privébalans gewaardeerd indien de kinderen naar school waren én
indien men thuis een eigen werkplek had die ‘arboproof’ was. Op (dispositionele)
eigenschappenniveau werd het vaakst aangegeven de neiging tot perfectionisme te hebben
wat weer tot het ‘imposter syndrome’ kon leiden waaronder men zelf kon lijden.
Er werden vele hulpbronnen genoemd en net zoals in 2019 weer het vaakst de inhoud van het
werk. Ook waardeerde men de toegenomen vrijheid om zelf te bepalen hoe en wanneer men het
werk uitvoerde. De coronaperiode heeft absoluut voor meer ervaren autonomie gezorgd wat
zeer positief werd gewaardeerd. Ook positieve feedback van de leidinggevende, juist nu ook in
digitale vorm, is een ervaren hulpbron, net als de contacten met collega’s. Als het niet fysiek
kan, dan graag online. Deze sociale ondersteuning scoorde ook in de kwantitatieve data het
hoogst.
In alle interviews werd ook de privé-situatie genoemd. Meer dan vóór de coronaperiode is men
bewuster van het vele stilzitten en men probeert zich tot bewegen te zetten en naar buiten te
gaan. Vaak in de vorm van wandelen, of buiten zijn in bijvoorbeeld de tuin. Sporten en woonwerkverkeer op de fiets is voor velen lastiger geworden met de gesloten
sportscholen/organisaties, maar wandelen lijkt een redelijk alternatief. Daarnaast werd vaak
genoemd dat men meer tijd had voor de eigen familie en vrienden. Dat werd enorm
gewaardeerd.
Ten aanzien van Interventieverwachting gaven de resultaten weer dat men vooral burn-out wil
voorkomen en werkstress wil verlagen door de eigen (mentale en fysieke) weerbaarheid te
vergroten. Men zoekt hiervoor vooral praktische handvatten. En een stimulans om de kloof
tussen knowing and doing te dichten; men weet wel hoe het moet, maar zoekt een duwtje om
het ook daadwerkelijk te doen. Men had over het algemeen zelf gekozen voor de interventie en
had dus een positieve houding ten aanzien van deze. Men hoopte ook vooraf op verbinding met
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anderen; men wilde ervaringen uitwisselen. De interventies waren alle aangeboden door de
betreffende partnerorganisaties, dus dat is top-down gedaan. Indien men zelf kon kiezen voor
een interventie, dan werkte het positief uit. In het enkele geval dat er sprake was van een
verplicht karakter, dan ervaarde men dat als opgelegd en niet passend bij het ervaren
probleem.
Ten aanzien van de Verandering omtrent de mentale gezondheid, stress- en hulpbronnen
toonden de kwantitatieve resultaten - met de eerder uitgelegde nodige slagen om de arm - aan
dat de mentale gezondheid wat verbeterd leek na de interventies of dat er op basis van de lage
aantallen geen significante uitspraken over kunnen worden gedaan. Bij iets minder strenge pwaarden zagen we kleine positieve verschillen tussen de ervaren hoeveelheid en tempo van
werk, in positieve zin. Dus men ervaarde wat minder werkdruk. Ook zagen we dan lichte
verbeteringen qua autonomie en sociale steun van leidinggevende (minder distantie). En
hoewel in het algemeen een iets vitalere groep dan de normgroep in Nederland, ervaarde men
soms in de nameting, nogmaals heel voorzichtig gesteld, iets minder vitaliteit. Als we naar de
kwalitatieve resultaten kijken zagen we dat ook daar licht positieve uitspraken waren gedaan
over de eigen ervaren algemene mentale gezondheid. De winst leek vooral te zitten in het
daadwerkelijk actie nemen om in beweging te komen, beter te eten, positiever te denken en
dergelijke. Wat negatief bleef was het gevoel van moedeloos- en onzekerheid in de deze
coronatijd en het daarmee gepaard gaande gemis aan fysieke contact met collega’s.
Ten aanzien van Evaluatie van de impact van de interventie op de mentale gezondheid
toonden de resultaten aan dat men positief was over de inhoud van de interventies. Soms vond
men dat er teveel herhalingen of evidente zaken (‘open deuren’) aan de orde kwamen. De
invloed van de trainers werd positief gewaardeerd en zeker ook de (coachings)gesprekken.
Indien er follow-up bijeenkomsten waren was dat ook een plus, zeker als dat samen met
andere deelnemers het is. De interventies dienen wel voldoende lang te duren om impact te
hebben, maar in het fysieke geval, zoals bij de yoga online, was een half uur optimaal. Gebruik
maken van break out groups werd goed gewaardeerd; daar had men baat bij. Men zou als
belangrijke algemene uitkomst kunnen stellen dat ‘delen is helen’; onafhankelijk van de
interventie heeft men grote behoefte aan sociaal contact. Online werken alle interventies goed
uit en werd hoog gewaardeerd. In post-coronatijdperk zouden wellicht de eerste en laatste
bijeenkomsten fysiek kunnen plaatsvinden en de rest online. Voor het werkgeversimago
werkt het positief uit om deze interventies aan te bieden; alleen al het aanbod werd gewaardeerd.
Indien de interventie, zoals in een enkel geval in 2020, een verplicht karakter had, dan kon de
gezette toon negatief zijn. Meer dan in 2019 hadden echter de meeste interventies een vrijwillig,
individueel karakter wat voor een optimalere match zorgde tussen de ervaren problematiek
en de oplossing. En hoewel de meeste interventies overwegend impact beoogden op
individueel niveau merkten ook directe collega’s (aldus de deelnemers) door de
‘besmettelijkheid’ het enthousiasme van de deelnemers. En last but not least merkte ook het
thuisfront dat de deelnemers beter in hun vel zaten; de impact gaat dus verder dan alleen het
individuele niveau.

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. Maar laten we met een
compliment beginnen: in 2019 was één van de uitkomsten interventies niet meer top-down te
verplichten vanwege de negatieve impact hiervan. Dat is in 2020 vrijwel uitgebleven. Uit de
Diagnose van de mentale gezondheid, stress- en hulpbronnen komt naar voren dat de
coronaperiode na- maar ook voordelen met zich meebrengt. Men ervaart een enorm gemis aan
contact met de collega’s en de leidinggevende. HR zou nog meer dan voorheen kunnen richten
op frequente ontmoetingen, hetzij online hetzij fysiek. Van de werkomgeving meer een
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playground maken. Voor onder meer concentratietaken heeft men in 2020 vaak een eigen
werkplek thuis ingericht wat hooglijk werd gewaardeerd. De hiermee gepaard gaande
autonomie wil men niet meer kwijt. De piekbelasting/hoeveelheid in het werk heeft net als in
2019 nog steeds aandacht nodig, want zorgt nog altijd voor teveel werkstress. En
leidinggevenden zouden echt meer complimenten kunnen geven; deze werken erg positief uit
op de mentale gezondheid van medewerkers. Daarnaast kan men wellicht (blijven) stimuleren
te bewegen; dat werkt voor de medewerkers en uiteindelijk ook voor de organisatie goed uit. Uit
het deel Interventie verwachtingen kwam reeds naar voren dat men vaak wel wéét hoe men
gezonder kan zijn, maar zich niet toe kan zetten. Dichten van de knowing-doing gap lijkt van
belang. En ook hier is het handig om bij interventies sociale cohesie ter verhogen, indien
mogelijk. En zelf de interventies laten kiezen is ook een belangrijk adagium.
Het lijkt, zeer voorzichtig gesteld, dat de interventies zorgen voor neutrale tot licht positieve
verandering omtrent de mentale -gezondheid, stress- en hulpbronnen. Resultaten rondom
Evaluatie van de impact van de interventie geven aanleiding voor de volgende tips. Aandacht
en aanbod van interventies op het vlak van mentale gezondheid werd gewaardeerd. Laat
leidinggevenden ook expliciet hier op wijzen in gesprekken met medewerkers. Qua inhoud
en trainers werden de interventies gewaardeerd net als de momenten van ontmoeting, online,
dan wel fysiek. Wat betreft de duur van de interventies zien we dat er grote verschillen zijn. Soms
was de periode tussen de voor- en nameting heel kort, maar twee weken. Soms juist weer heel
lang waarbij je je kunt afvragen hoe de interventie precies doorwerkt op het leven van de
respondenten en we nog wel een interventie-effect kunnen oppikken.
Het lijkt me zinvol als we bij het implementeren van nieuwe of dezelfde interventies ook nadenken
over wat een redelijke termijn is waarop we verandering kunnen verwachten.

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.
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Veldhoven M. van, & Meijman T.F. (1994). Het meten van psychosociale arbeidsbelasting met
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Samen sterk voor extra gezonde jaren op het werk
Regio Noord-Nederland focust zich op het thema healthy ageing met als ambitie zich
uiterlijk in 2030 in het rijtje van blue zones te kunnen scharen; bepaalde gebieden
in de wereld waar de bevolking meetbaar langer leeft. 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
samenwerking gestart tussen grote werkgevers, MKB-bedrijven en onderzoekers in
Noord-Nederland. Binnen dit Platform Mentale Gezondheid bundelen we de krachten
en kunnen MKB-bedrijven innovatieve interventies in de grote organisaties uitrollen.
Het onderzoeksteam, onder leiding van lector Duurzaam HRM dr. K.N. Veth van de
Hanzehogeschool en in samenwerking met het UMCG, monitort de impact van de
interventies.

Fysieke en mentale gezondheid op de werkvloer
Om extra gezonde jaren te creëren specifiek gericht op het werk, ook in en na
coronatijd gaat het om zowel fysieke gezondheid als mentale gezondheid. In
2020 kunnen we niet om de impact van de coronapandemie heen, en is er nog
meer dan voorheen aandacht voor mentale gezondheid. Nu vele medewerkers
(grotendeels) thuis, of op zijn minst anders, is gaan werken dringt de vraag zich
op hoe we gezond en vitaal tijdens de coronapandemie kunnen blijven werken,
en ook ná de coronaperiode. Op welke manier kunnen organisaties eraan
bijdragen dat medewerkers niet uitvallen door een burn-out of depressie. Immers,
psychische klachten vormden al voor de coronapandemie de belangrijkste oorzaak
voor arbeidsongeschiktheid. Zowel op persoonlijk als op organisatorisch en
maatschappelijk niveau heeft dit dramatische consequenties.

Preventie, of nog beter: amplitie (alle medewerkers betreffend)
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Met het Platform Mentale Gezondheid wordt gerichte aandacht gegeven aan
‘mentale gezondheid op de werkvloer’ voor àlle medewerkers. Iedereen is immers
in bepaalde zin kwetsbaar. Dit gegeven is nog sterker naar voren gekomen door
de coronapandemie. Met de focus op wat er te verbeteren valt ten aanzien van de
eigen gezondheid en vitaliteit zijn er in 2020 binnen zes maatschappelijk betrokken
organisaties door MKB-bedrijven innovatieve interventies geïmplementeerd. Deze
hebben alle door de coronamaatregelen een online karakter gehad. Voorbeelden zijn
BeLife-Fitoal de zomer in, Mind-Zit, CiEP, Yoga-online, of Bamboe-ACT. Het lectoraat
Duurzaam HRM onderzocht in welke mate en op welke manier de interventies
impact hebben gehad op de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers op de
werkvloer. Zo dragen deze organisaties binnen het Platform bij aan de gezondheid
van alle medewerkers. De uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in deze
rapportage.

