
Zo ga je als HR-professional
of manager om met verzuim
van medewerkers als gevolg
van mentale uitdagingen

Verzuim en
mentaal welzijn



De mentale gezondheid van Nederlanders is sinds het CBS begon met dit

vierjaarlijkse onderzoek nog nooit zo slecht geweest als in het eerste kwartaal van

2021. Eén op de zes Nederlanders gaf aan niet lekker in zijn of haar vel te zitten. Met

name jongvolwassenen voelen zich vaak somber. 

 

Deze uitkomst zal weinig mensen verbazen. Hebben we niet allemaal een

uitdagende tijd? Een onwelkome gast slingert ons van de ene in de andere

lockdown, we maken ons zorgen om onze opwarmende planeet en we beginnen de

onophoudelijke inflatie in onze portemonnee te voelen. 

 

Ook op werk hebben veel Nederlanders te maken met mentale uitdagingen. In 2020

was het gemiddelde ziekteverzuim 4,3%. Dit betekent dat van iedere honderd te

werken dagen, er meer dan vier werden verzuimd wegens ziekte. Ongeveer dertig

procent van deze verzuimdagen werden veroorzaakt door psychische klachten. En

voor respectievelijk 9,1% en 13,9% van de werknemers was het laatste ziekteverzuim

hoofdzakelijk en gedeeltelijk het gevolg van het werk zelf. 

 

Dit verzuim heeft negatieve gevolgen, zowel voor de medewerkers als voor de

organisatie. Een urgent thema dus, waar psycholoog bij OpenUp Jochem Bukman je

graag meer over vertelt. 

 

Wat zijn de oorzaken van psychische klachten op werk? En welke (financiële)

gevolgen heeft dit voor een organisatie? Daarnaast legt hij uit wat je als organisatie

kunt doen om ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten te voorkomen. Hij

vertelt hoe je psychische uitdagingen bij werknemers herkent, wat je kunt doen als

je vermoedens hebt van mentale klachten en hoe je het gesprek hierover voert. 

Introductie

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/35/mentale-gezondheid-in-eerste-helft-2021-op-dieptepunt
https://opendata.cbs.nl/statline/?ts=1588842622385#/CBS/nl/dataset/83056NED/table?ts=1638608056775


“Of een werknemer te maken krijgt met psychische klachten, hangt af van

risicofactoren. Zowel van organisatie-specifieke risicofactoren als persoon-

gerelateerde”, legt Jochem uit. 

Jochem: “We zien dat bepaalde organisaties relatief vaker te maken krijgen met

verzuim als gevolg psychische klachten dan anderen.” Hoe hoger de eisen van de

werkgever, hoe lager de salarissen en hoe lager de adaptieve capaciteit van een

organisatie, hoe groter de kans op mentale problemen bij werknemers. “De

combinatie van een grote ervaren druk met een lage ervaren invloed, is een

belangrijke risicofactor. Veel moeten doen, zonder zeggenschap te hebben. Ook een

lage ervaren rechtvaardigheid binnen de organisatie is een risicofactor, bijvoorbeeld

als mensen zich benadeeld voelen bij promotiekansen”, vertelt Jochem. Daarnaast

blijken ook een verstoorde relatie met seniors, een hoge ervaren drempel om een

open gesprek te voeren en ervaren stigma’s of discriminatie factoren die kunnen

bijdragen aan een lagere mentale gezondheid. 

Of een persoon vatbaar is voor mentale uitdagingen, hangt af van de mate van stress

waaronder iemand verkeert, het coping-mechanisme waarover iemand beschikt en

een reeks aan persoonlijkheidskenmerken. De persoonlijkheidskenmerken die de

kans op burn-out vergroten, zijn volgens onderzoek: een hoge mate van

neuroticisme (een karaktereigenschap die wijst op emotionele instabiliteit), een lage

mate van extraversie, een lage mate van gewetensvolheid (in hoeverre iemand het

juiste wil doen, zich verantwoordelijk voelt) en een lage behoefte plezierig met

anderen samen te willen werken. 

Oorzaken mentale uitdagingen:
afhankelijk van zowel persoon
als organisatie

https://www.researchgate.net/publication/236230229_Systematic_Review_of_Burnout_Risk_Factors_among_European_Healthcare_Professionals


Deze persoon-gerelateerde en organisatie-specifieke risicofactoren kunnen zich

opstapelen. En uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim. “Zie het als een emmer die

overstroomt. De grootte van je emmer wordt bepaald door de

persoonlijkheidskenmerken van de medewerker: hoeveel stress kan hij of zij aan,

voordat de emmer vol is? Organisatie-specifieke factoren, vullen deze emmer

vervolgens.” Heeft de medewerker een negatieve ervaring met een senior? Een

halve liter erin. Ervaart hij of zij een gesloten bedrijfscultuur, wat het voeren van een

gesprek over mentale gezondheid bemoeilijkt? Liter erbij. Deadline in de aantocht?

Nog een halve liter. “Is de emmer vol, dan zal dit leiden tot werkuitval.”

 

Uitval of ziekteverzuim als gevolg van mentale uitdagingen is voor niemand

wenselijk. Enerzijds betekent het dat er een medewerker in zwaar weer verkeert.

Anderzijds brengt verzuim voor de organisatie kosten met zich mee. De directe

kosten van een gemiddelde verzuimdag bedragen €250,- per werknemer. Dat zijn

de kosten van het doorbetalen van salaris en arbodienstverlening, exclusief de

indirecte kosten zoals het aannemen van vervanging en productieverlies.

“Aangezien verzuim door psychische klachten gemiddeld 180 dagen duurt, kunnen

de kosten flink oplopen”, weet Jochem. Gemiddeld €45.000 per werknemer die

uitvalt door psychische klachten. 

Mentale uitdagingen worden
financiële uitdagingen

ASR heeft een rekentool ontwikkeld die een indicatie geeft van de

gevolgen van ziekteverzuim op het bedrijfsresultaat.  

De tool van TNO geeft inzicht in de directe en indirecte kosten van

verzuim, waaronder de kosten van productieverlies, vervanging en

verzuimbegeleiding. 

Kostencalculators voor organisaties

https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/stigma-en-goed-werkgeverschap/instrumenten/bereken-kosten-psychisch-verzuim/
https://www.asr.nl/service/verzuim-rekenhulp?gclid=CjwKCAiAwKyNBhBfEiwA_mrUMjvgIW7Mwds1xbmzCydEIHSWco7zr4syRifsZXJPGija3dZgeAI53hoCblAQAvD_BwE
https://www.verzuimkosten.nl/


“Het inrichten van een gezonde bedrijfscultuur;

Het voeren van een open gesprek over mentale gezondheid;

Het herkennen van en op de juiste manier inspelen op mentale uitdagingen van

werknemers.”

Kortom, voor de organisatie is er een financieel belang bij het investeren in een

goede mentale gezondheid van werknemers. “Maar de voordelen van mentaal

gezond personeel, reiken natuurlijk veel verder dan alleen de portemonnee”, zegt

Jochem. Gezond personeel leidt ook tot gezonde relaties tussen collega’s,

authenticiteit, een prettige cultuur en een beter probleemoplossend vermogen.

Medewerkers tonen een hogere betrokkenheid en hun prestaties zijn beter.

“Bovendien zijn vrolijke en gelukkige werknemers een geweldig visitekaartje bij het

aantrekken van nieuw talent.”

 

Bevorder de mentale gezondheid van werknemers

Het is dus in ieders belang dat werknemers mentaal gezond blijven. Dus, wat kun je

er als organisatie aan doen om dit te bevorderen? “Je zou in mijn optiek op drie

factoren moeten focussen”, zegt Jochem:

1.

2.

3.

Voordelen van mentaal gezond
personeel
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Stel ambassadeurs voor mentale gezondheid aan, op teamniveau of op

organisatieniveau. “Zo blijft mentale gezondheid niet alleen een thema

waarover ‘van hogerop’ of vanuit HR wordt gecommuniceerd, maar

dringt het dieper in de organisatie door”, aldus Jochem. 

 Bespreek het onderwerp regelmatig tijdens teammeetings, bedrijfsuitjes

en tijdens één-op-één gesprekken. Zorg ervoor dat ieder individu hierbij

wordt betrokken. 

Zorg voor een open bedrijfscultuur. Wil je hier meer over weten? Lees

dan ons e-book ‘Hoe creër je een open & transparante bedrijfscultuur’. 

Omdat organisatie-specifieke factoren invloed hebben op de mentale

gezondheid van werknemers, is het belangrijk om hier als HR, teamleider of

management aandacht aan te schenken. “Zeg niet alleen dat mentale

gezondheid belangrijk is, maar toon dit ook aan in de praktijk”, vindt

Jochem. Dat kan op verschillende manieren: 

Het inrichten van een gezonde
bedrijfscultuur

https://openup.nl/ebook/e-book_open-transparante-bedrijfscultuur/


Let op je taalgebruik tijdens het spreken over mentale gezondheid.

Veelvuldig gebruik van woorden als ‘instabiel’, ‘burn-out’ of ‘depressie’,

kunnen het lastig maken voor werknemers om toe te geven dat ze

gestrest zijn. Uit angst dat ze een dergelijk label zullen krijgen.

Stel open vragen en probeer niet je eigen interpretatie op te leggen.

Begin je vragen bij voorkeur niet met ‘waarom’, maar liever met ‘hoe is

het zo gekomen dat…’. 

Let op je ‘tone of voice’. Spreek op een rustige toon en neem de tijd. 

Deel persoonlijke ervaringen. Er is geen betere manier om een stigma te

reduceren dan zelf – als HR-professional of manager – open te zijn over je

mentale uitdagingen. En in het proces help je misschien ook nog eens

jezelf. Want ook voor jou geldt: praten helpt.

Zorg ervoor dat medewerkers begrijpen dat hun carrière geen gevaar

loopt als ze open zijn over hun mentale gezondheid. En breng dit

natuurlijk in de praktijk. 

Daarnaast is ‘stigma’s rondom mentale gezondheid’ een belangrijk thema.

Zoals eerder gezegd, is een ervaren stigma rondom psychische uitdagingen

een risicofactor voor werk gerelateerde mentale gezondheidsissues.

Gelukkig kun je dit stigma binnen de organisatie reduceren:

 

Wil je actief aan de slag met destigmatisering op de werkvloer? Kijk dan ook

eens op  www.samensterkzonderstigma.nl

 

Ten slotte is er een waslijst aan maatregelen 

te bedenken die kunnen bijdragen aan 

een verbeterde mentale gesteldheid 

bij werknemers. In onderstaand 

kader noemen we er een paar. 

http://www.samensterkzonderstigma.nl/


De mogelijkheid voor werknemers hun werktijd flexibel in te delen

Het bieden van voldoende doorgroeimogelijkheden en

carrièreperspectief

Een gezonde en ergonomische werkomgeving, met voldoende frisse

lucht

Trainingen voor management in het herkennen van signalen van

mentale problemen

Toegang tot sportscholen en sportlessen

Gezonde voeding in de kantine of aan de lunchtafel

Het stimuleren om lopend of fietsend naar werk te komen

Toegang tot een psycholoog van OpenUp

Het uitvoeren van surveys over de mentale gezondheid in de organisatie,

gevolgd door workshops gericht op de geïdentificeerde uitdagingen

Het aanbieden van een mental health day

 De zojuist geïntroduceerde waslijst aan maatregelen

Uit een studie van de London School of Economics and Political Science blijkt dat de

kosten van een “multicomponent intervention”, dus een combinatie van

bovenstaande maatregelen, omgerekend gemiddeld minder dan €100 per

werknemer kost. Dit betekent dat organisaties wat kosten betreft véél beter af zijn

als er wordt geïnvesteerd in mentale gezondheidsprogramma’s op werk, dan

wanneer dit niet wordt gedaan. Win voor de organisatie, win voor de werknemers!

http://eprints.lse.ac.uk/32311/1/Knapp_et_al__MHPP_The_Economic_Case.pdf
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We zeggen het bij OpenUp wel vaker: praat! Jochem: “Ervoor zorgen dat het

gesprek over mentale gezondheid op een prettige manier kan worden

gevoerd binnen een organisatie, is enorm belangrijk. Maar niet altijd

makkelijk.” Daarom geeft Jochem vanuit zijn eigen ervaring als psycholoog

een aantal tips. 

 

“Om het gesprek op gang te krijgen, zijn er meerdere tools denkbaar. Een

waardevol instrument vind ik de survey. Hiermee kun je de

organisatiefactoren (waarover we eerder spraken, red.) in kaart brengen die

een positieve of negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid op de

werkvloer. De resultaten hiervan kunnen niet alleen helpen het beste pakket

aan maatregelen samenstellen, ze kunnen ook een mooi uitgangspunt

vormen voor het individuele of organisatie brede gesprek.”

 

En hoe voer je dat gesprek dan? Jochem: “Maak het makkelijk voor de

medewerker. Ben je HR-professional of manager, probeer dan eens de

‘stoplichtmethode’ of de ‘weerberichtmethode’ om het gesprek op te

starten.” Je vraagt de medewerker om aan te geven welke kleur zijn of haar

stoplicht momenteel heeft: is ze lekker aan het rijden, kan ze voorzichtig

door blijven gaan, of moet ze op de rem trappen? Of is het zonnig, winderig

of stormachtig? “Vervolgens kun je doorvragen naar de oorzaken van deze

kleur of dit weerbericht.” 

Het voeren van een open gesprek over
mentale gezondheid





1.   Bedank de persoon voor het delen van zijn of haar verhaal. 

2.  Luister. Probeer te wachten met het geven van advies. Vooral in het

eerste gesprek.

3.  Probeer zoveel mogelijk als gelijken in het gesprek te staan. Als

medemensen. Niet als collega’s of manager en personeelslid. Het kan ook

helpen dit te benoemen: ‘Laten we een gesprek houden van mens tot

mens.’

4.  Je eigen ervaring delen is oké, om te laten weten dat je hem of haar

begrijpt. Zorg er echter wel voor dat het gesprek niet over jou gaat, maar

over de ander.

5.  Laat hem of haar weten dat je wil helpen. Wees hierbij voorzichtig dat je

niet te veel belooft en realistisch blijft. 

6.  Bewaar te allen tijde vertrouwelijkheid. Niets is zo schadelijk voor de

bereidwilligheid om open te zijn dan een geschade vertrouwensband. 

7.  Bespreek samen wie jullie in kunnen schakelen voor hulp. Volg dit zo

snel mogelijk op.

Het gesprek is gestart
Om er vervolgens voor te zorgen dat het gesprek prettig blijft verlopen, kun je de

volgende principes hanteren:
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Langdurige vermoeidheid

Fysieke klachten, zoals rugpijn, migraine of buikpijn

Veelvuldig ziekmelden

Lage concentratie

Vergeetachtigheid

Opvallend veel gemaakte fouten of gemiste deadline

Stilte of dromerigheid bij meetings

Afwezigheid bij meetings of een uitgeschakelde camera bij online

meetings

Veel gemaakte overuren

Emotionele reactie of boosheid

Opvallend rommelig(e) kamer of bureau

Zelfs als je het gesprek laagdrempelig maakt door bovenstaande methodes

toe te passen, geeft de ene medewerker meer openheid over de mentale

gesteldheid dan de ander. Dat iemand beweert dat zijn stoplicht op groen

staat, of dat het zonnig is, betekent nog niet dat daarmee de kous af is. Deze

medewerker kan wel degelijk met uitdagingen kampen. Daarom is het –

naast het vragen naar en praten over welzijn – ook belangrijk om op de

volgende signalen te letten: 

 

 

Voornamelijk bij thuiswerken zijn deze signalen lastiger te herkennen. Blijf

daarom proactief en check regelmatig in bij collega’s. Ook wanneer

bovenstaande signalen niet (duidelijk) aanwezig zijn. Meer leren over het

herkennen van signalen van mentale klachten bij medewerkers? Lees dan

dit e-book.

Het herkennen van en op de juiste
manier inspelen op mentale uitdagingen
van werknemers

https://openup.nl/ebook/e-book_signalen-mentale-klachten/


“Uit ervaring weet ik dat veel HR-professionals en managers zich in sterke mate

verantwoordelijk voelen voor de mentale gesteldheid van werknemers”, zegt

Jochem. “Maar het is belangrijk om je te realiseren, dat jouw mogelijkheden

begrensd zijn. Wees daar eerlijk over tegen jezelf en je medewerkers. Je bent

immers geen psycholoog.” 

 

Waar je deze wél vindt, is bij OpenUp. Wij staan klaar om je te helpen. Je kunt als HR-

professional met Jochem of één van onze andere psychologen praten over de

situatie bij jouw bedrijf. Zo kun je bijvoorbeeld bovenstaande handvaten verder

bespreken of samen onderzoeken hoe je deze op jouw bedrijf zou kunnen

toepassen. Ben je nog geen klant? Het eerste consult is altijd vrijblijvend. Ga naar

www.openup.nl en boek een kennismaking. 

Je bent geen psycholoog

http://www.openup.nl/


Ervaringen met OpenUp

Van de medewerkers geeft aan nooit eerder in contact te zijn geweest

met een psycholoog.

In 95% van de gevallen lossen wij de hulpvraag op, de overige 5%

begeleiden we werknemers naar de verzekerde zorg.

97% van de medewerkers raadt OpenUp aan aan een vriend of

collega.

Medewerkers geven de gesprekken met een psycholoog gemiddeld

een 9.6.

55%

95%
97%

9.6
 "Met recht, noem ik jullie OpenUp, omdat het mij heeft geholpen om

laagdrempelig contact te maken, mijzelf open te stellen voor de gesprekken en

uiteindelijk ook (nieuwe) doelen te behalen of te gaan halen." 

"To the point, no nonsense en praktisch, maar zonder meteen in

'gemakkelijke oplossingen' te schieten. "

Het mentale welzijn van medewerkers is van essentieel belang. Wanneer je hier als organisatie op een

zorgvuldige en open manier mee omgaat, krijg je hier meer tevreden, betrokken en productieve

medewerkers voor terug. 

Het kan voor medewerkers ook erg behulpzaam zijn om neutrale en professionele ondersteuning te

krijgen. Daarnaast is er een groeiende behoefte om zelf met mentale uitdagingen en persoonlijke

ontwikkeling aan de slag te gaan. Bij OpenUp kunnen werknemers binnen 24 uur terecht voor een 1-

op-1 gesprek bij een psycholoog. Daarnaast krijgen ze toegang tot nuttige webinars,

zelfhulpprogramma's, onderzoeken en meer.



We gaan een nieuwe fase in, die de nodige zorg en aandacht

verdient. De mentale gezondheid en weerbaarheid van

medewerkers is van groot belang om de komende periode

succesvol door te komen. 

Wij staan klaar om hierbij te helpen. Bel of mail met onze head of

partnerships Djurre Jansen om te ontdekken wat OpenUp voor

jouw organisatie kan betekenen.

Djurre Jansen

djurre@openup.com

+316 5109 8778

Let's OpenUp


