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inzetbaarheid van medewerkers belangrijk is
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Een veerkrachtige  
organisatie
Veerkrachtige organisaties hebben het vermogen zich aan te passen aan iedere situatie.  
Ze zijn innovatief, transparant en hebben een cultuur gebaseerd op vertrouwen. Met een  
duidelijk en breed gedragen doel. In Nederland beschikken veel bedrijven over grote veerkracht. 
Het bewijs hiervoor werd geleverd tijdens de coronacrisis. In de lockdown-periodes bleken  
medewerkers in staat met extra inzet en creativiteit een onderneming draaiende te houden.  
Veel leidinggevenden waren niet op de hoogte van deze veerkracht. Van belang is echter:  
hoe houd je veerkracht vast? Hoe stimuleer je medewerkers om ervoor te zorgen dat de  
organisatie ook in de toekomst soepel meebeweegt? 

Deze white paper van OOMT is een speciale uitgave voor de mobiliteitsbranche en geeft  
een helder beeld van de kansen en risico’s als het gaat om veerkracht. 

Je krijgt inzicht hoe:
  - medewerkers met meer energie en plezier aan het werk gaan en je kosten reduceert
 - jij als leidinggevende met werkhulpbronnen de performance verbetert
 - arbeidsverhoudingen positief kunt beïnvloeden
 - OOMT in korte tijd kan aantonen hoe de organisatie veerkrachtig te maken

Bedrijven met  
bevlogen, veerkrachtige 
medewerkers hebben 10% 
meer klantloyaliteit, 20% 
meer winst en 40% minder 
ziekteverzuim.
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Wat is veerkracht?
Veerkracht is het vermogen om veranderingen en tegenvallers te transformeren naar beter  
functioneren. In tijden waarin organisaties de druk voelen zich continu aan te passen, is  
veerkracht een belangrijk stuurinstrument. Veerkrachtige medewerkers dragen immers bij aan 
betere werkprestaties. Ze beschikken over zelfvertrouwen, zijn optimistisch en hebben effectieve 
strategieën ontwikkeld om veranderingen het hoofd te kunnen bieden. De performance  
van medewerkers op het gewenste niveau houden is dé sleutel voor succesvolle en lenige  
organisaties. Door actief in te zetten op veerkracht voelen medewerkers zich meer gewaardeerd, 
gezonder en plezieriger in hun werk.

Gebrek aan veerkracht
Hoe je directe kosten veroorzaakt
Verminderde veerkracht heeft direct effect op de kosten. Om de impact hiervan voor een  
organisatie in kaart te brengen, kijken we naar zowel mensen als geld. We berekenen de kosten 
van verzuim, de kosten van mensen die de organisatie verlaten en de kosten van mensen  
die verminderd productief zijn. Denk hierbij aan medewerkers die het werktempo niet halen, 
medewerkers die niet al hun taken uitvoeren of deze taken niet naar behoren uitvoeren. Deze 
berekeningen zijn gebaseerd op een onderzoek van de Europese Unie: ‘Berekening van de  
kosten van werk-gerelateerde stress en psychosociale risico’s’ (Europees Agentschap voor  
gezondheid en veiligheid op het werk, 2014).

De grafiek toont de kosten binnen een organisatie van 250 medewerkers, waar het  
gemiddeld bruto-inkomen € 52.488, - is en het verzuim 6%.
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Als verzuimkosten nemen we alleen de loondoorbetaling  
tijdens ziekte mee, dit is in het voorbeeld € 787.000,-.  
Kosten van vervanging, Arbomaatregelen en arbeidsonge-
schiktheid laten we buiten beschouwing. De kosten van 
productiviteitsverlies van mensen die wel werken maar het 
tempo niet halen of niet alle taken naar behoren uitvoeren (ook 
wel presenteïsme genoemd) bedragen € 1.419.000,-. 

Ten slotte zijn de kosten van verloop € 224.000,-.
De impact op medewerkers is merkbaar. Door het verzuim  
zijn er op fulltime basis 15 van de 250 medewerkers op 
jaarbasis niet beschikbaar. Onder alle medewerkers zijn er 98 
die presenteïsme vertonen, bijna 40% van de medewerkers.

Dit voorbeeld kun je vertalen naar je eigen organisatie.

Gevolgen van werk-gerelateerde stress en
psychosociale risico’s € 2,43 m. waarvan

presenteïsme € 1,4 m.

 Loondoorbetaling     Presenteïsme     Verloop
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Verbeter de performance met werkhulpbronnen
Hulpbronnen vanuit het werk en vanuit de privésituatie helpen medewerkers om effectief en 
veerkrachtig met tegenvallers en veranderingen om te gaan. En dus stress of een burn-out te 
voorkomen. Veerkracht is een optelsom van zelfvertrouwen, self-efficacy (zelfeffectiviteit) en 
sociaal optimisme. Anders gezegd: het geloof in eigen kunnen, eigen regie, een optimistisch 
wereldbeeld en de lenigheid om effectief met veranderingen en teleurstellingen om te gaan.

Werkgevers kunnen de performance verbeteren door het inrichten van steunende  
werkhulpbronnen voor hun medewerkers. Denk aan het verbeteren van de arbeidsinhoud,  
arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.

In een recent gepubliceerde studie naar de oorzaken, gevolgen en risicogroepen van een  
burn-out (TNO, december 2020) wordt het gebrek aan veerkracht als een belangrijke oorzaak 
genoemd. Zie hieronder de infographic van TNO over de uitkomsten van het onderzoek:
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De invloed van werkhulpbronnen op het risico van overspanning en overbelasting (TNO).

Hoe zijn jouw werkhulpbronnen ingericht?
OOMT kan samen met jou je perspectief op werkhulpbronnen in kaart brengen.  
Systematisch interviewen we stakeholders binnen je organisatie en vragen naar  
hun oordeel over de mate waarin werkhulpbronnen zijn ingericht. Beide perspectieven, 
zowel van medewerker als werkgever, leiden tot een analyse waarin je handvatten  
krijgt om jouw werkhulpbronnen structureel te verbeteren.
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Creëer veerkrachtige medewerkers
Hoe je kosten kunt reduceren
Het vermogen om als bedrijf stress tijdens piekperiodes of juist door tegenvallers het  
hoofd te kunnen bieden, is mogelijk door twee factoren:

- De veerkracht van de medewerkers die samen de organisatie vormen
- De hulpbronnen die voor veerkracht in een organisatie aanwezig zijn

De performance van een organisatie bij tegenvallers, is het resultaat van de veerkracht  
van de medewerker en de georganiseerde hulpbronnen.

Het vergroten van de veerkracht en inzetbaarheid van medewerkers zorgt ervoor dat de  
organisatie veerkrachtig en wendbaar blijft. Medewerkers kunnen zo autonoom mogelijk  
hun werk uitvoeren en worden niet belast door onnodige administratie en bureaucratie. 

Veerkrachtige mensen kunnen op een gezonde manier met risico’s omgaan. Zij zoeken naar 
oplossingen en vinden kracht in en trekken lessen uit tegenslagen. Veerkrachtige medewerkers 
zijn stressbestendig en kunnen goed omgaan met veranderingen. Ze zijn gemotiveerder,  
verzuimen minder en presteren meer. Ze kunnen in hun professionele ontwikkeling meegroeien 
en zich doorontwikkelen aan de hand van de eisen die klanten en markten aan ze stellen.  
Oftewel, het zijn medewerkers met meer energie die met plezier aan het werk gaan én blijven. 
Dit creëert waarde voor klanten en realiseert duurzaamheidsdoelstellingen.
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Positieve beïnvloeding arbeidsverhouding 
Herken de risicofactoren voor het krijgen van een burn-out
Hard werken is zelden de oorzaak van een burn-out. Maar wat dan wel? Risicofactoren  
voor het krijgen van een burn-out zijn de volgende persoonlijkheidskenmerken: 

- Te grote loyaliteit of betrokkenheid
- Moeilijk om hulp kunnen vragen
- Geen nee kunnen zeggen
- Spanningen op het werk of thuis
- Onduidelijkheid over baanbehoud
- Moeite met tijd en plannen
- Perfectionisme
- Onzekerheid

Gezonde stress
Stress en tegenslag zijn vaak onvermijdelijk. De werkdruk kan toenemen doordat er  
meer productiviteit wordt geëist of door meer complexe opdrachten. Ook onuitgesproken  
verwachtingen en miscommunicatie kunnen het stressniveau verhogen. Stress hoeft  
overigens niet iets negatiefs te zijn. Een gezonde dosis stress kan een boost geven om  
goed te presteren. Maar te veel stress is niet goed en kan zelfs leiden tot een burn-out. 
In Nederland zijn ongeveer 1,3 miljoen werkenden met burn-outklachten. Een langdurig  
zieke medewerker kost een bedrijf dagelijks (!) zo’n € 300,-
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Veerkrachtige mensen zijn doorzetters.  
Dit lukt onder meer omdat ze duidelijke  
ambities hebben die voor hen heel  
betekenisvol zijn. Weet jij als leidinggevende 
wat jouw medewerkers motiveert?
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Veel factoren kunnen van invloed zijn op het al dan niet krijgen van stressklachten of zelfs een 
burn-out. Óf iemand uit gaat vallen is lastig te voorspellen. Het hangt van de persoon en de 
omstandigheden af. Iedereen reageert anders op stress. Belangrijk is om medewerkers op 
eerdergenoemde punten in de gaten te houden en op tijd het gesprek aan te gaan. Signaleer 
klachten, luister en handel ernaar. Medewerkers met burn-out klachten schamen zit vaak. Zorg 
ervoor dat er geen taboe heerst op het bespreken van psychische klachten. Hoe groter het ver-
trouwen, hoe meer er wordt gedeeld.

Veerkracht en vitaliteit op de werkvloer, ze  
zijn van essentieel belang voor elke organisatie.  

Hoe kan OOMT hierbij helpen?
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Signaleer klachten

VERTROUWEN DELEN BEWUST WORDEN OPLOSSEN
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Programma ‘Veerkracht’ 
OOMT
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Met het programma ‘Veerkracht’ richt OOMT zich op de grotere bedrijven (> 100 fte). Op een 
wetenschappelijk onderbouwde manier wordt ingespeeld op de volgende HR-vraagstukken. 

- Vergroten betrokkenheid medewerkers 
- Voorkomen van verzuim en verloop
- Vergrijzing en nieuwe instroom
- Talent boeien en binden  
- Duurzame inzetbaarheid 

Wat houdt het programma ‘Veerkracht’ concreet in?
Na een zorgvuldige intake en met het commitment van een directie worden individuele  
metingen afgenomen. Deze rapportages worden indien gewenst of als er aanleiding voor  
is door externe professionals besproken met de desbetreffende medewerkers. Vervolgens  
vindt daarover anoniem op organisatieniveau terugkoppeling plaats. Ook wordt er een  
organisatie-analyse gemaakt op basis van bronanalyse en gesprekken met MT-leden en 
HR-functionarissen. De bevindingen en adviezen worden gepresenteerd aan het MT en  
afdeling HR, inclusief aanbevelingen en adviezen voor implementatie. 

Een gedegen analyse van je organisatorische veerkracht vormt de basis voor een gerichte aan-
pak. Je krijgt inzicht in de groepen van medewerkers binnen jouw organisatie met een verhoogd 
risico. Je kunt daarmee individuele medewerkers met gepaste interventies ondersteunen.  
Iedereen in de meting ontvangt een persoonlijk profiel. OOMT biedt daarnaast medewerkers  
die op basis van de metingen een verhoogd risico lopen, een adviesgesprek aan met een  
professional. Daarnaast heb je de beschikking over een gedegen wetenschappelijke diagnose 
van je belangrijkste mogelijkheden om werkhulpbronnen te versterken. Een uitstekende kans om 
verbeteringen in de praktijk te brengen. 

Vergroot de veerkracht en daarmee de productiviteit, gezondheid  
en het werkplezier binnen jouw organisatie. Kies voor veerkracht  
samen met OOMT. 
Neem contact op met een OOMT Adviseur Werkgeverschap via 
werkgeversadvies@oomt.nl of bel met de Servicedesk: 0800 0155.
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