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voor jouw bedrijf

Vind werken
op kantoor
opnieuw uit

Dat het een sociaal netwerk is, dat
het zorgt voor cohesie, dat het je
levenskwaliteit verbetert en dat
het goed is voor je geestelijke
gezondheid: allemaal positieve
kanten van kantoorwerk die vaak
worden onderstreept.
 
Toch mogen we niet terugkeren
naar vroeger.
 
Nee, om wendbaarheid,
samenwerking en welzijn te
bevorderen zijn inspanningen
nodig.
 
Een ontspanningsruimte,
sportmateriaal ter beschikking of
een leuke ontmoetingsruimte; er
zijn heel wat mogelijkheden. Zoek
dus uit wat zou bijdragen tot het
welzijn van jouw teams.

van de werknemers
zou graag een
ontspanningsruimte
hebben op kantoor

48%

Maak
verstandig

gebruik van
technologiën

De voorbije maanden is gebleken
dat online vergaderen of andere
online activiteiten een positieve
impact kunnen hebben op je
organisatie en de teamcohesie.
Maar het leidde ook wel eens tot
uitputting van bepaalde
werknemers.
 
Verschillende studies hebben
aangetoond dat werknemers nu
weer volop kiezen - als het mag
en kan, natuurlijk - voor menselijke
interactie om betere relaties te
kunnen aangaan.
 
Een goede balans  tussen werken
van thuis en op kantoor is dus erg
belangrijk.

van de werknemers geeft toe dat ze
niet in staat zijn kwalitatieve
interacties te aan te gaan met hun
collega's op afstand

69%

Verbeter
voortdurend de
werknemers-
ervaring

Met steeds veeleisendere
talenten tegenover de
werkgever, zal het ook in 2022
zaak zijn om team-
betrokkenheid actief
te bevorderen. 
 
Hier zijn enkele ideeën:

Communiceer intern frequent
en transparant,
Organiseer regelmatig
teambuildings,
Pas de werkomgeving aan,
Zorg voor meer autonomie
en flexibiliteit in je organisatie,
Geef positieve feedback,
En nog veel meer!

68%
van de werknemers zegt niet te
solliciteren bij een bedrijf dat niet
investeert in de werksfeer en
actief inzet op mentaal welzijn

Bescherm de
geestelijke

gezondheid van je
team

Door de pandemie werd de
geestelijke gezondheid van de
werknemers op de proef gesteld
door isolement,
gezondheidsmaatregelen,
vermoeidheid, verlies van een
groter doel en zeker ook door
gebrek aan erkenning.
 
Het resultaat? Een aanzienlijke
toename van het aantal mensen
dat kampt met een verminderde
gezondheid (depressie, angst,
burn-out, enz.). En dit gebeurt
momenteel in heel wat bedrijven,
ondanks dat we weer met z’n
allen naar kantoor mogen.
 
Het is daarom van groot belang
dat bedrijven zich inspannen om
sterk te kunnen staan bij
psychosociale problemen die
harder dan ooit onze teams
bedreigen.

Tussen maart 2020 en mei 2021 meldden
verscheidene OECD studies een steeds

groter aantal mensen met een depressie,
angst of die zich erg eenzaam voelen.

Geef
meer aandacht
aan de werk/privé
balans

Door de pandemie is hybride
werken voor velen de norm
geworden en het versterkte des te
meer de wens en de behoefte om
een betere balans te vinden in
tijdsmanagement.
 
Controle over tijd is “post-Covid”
een speerpunt geworden voor veel
bedrijven. Het is immers de basis
voor het gevoel van autonomie en
vertrouwen, maar evengoed
betrokkenheid en welzijn.

van de werknemers is het evenwicht
tussen werk en privéleven het
belangrijkste punt in hun
verwachtingen van hun werkgever.

Als het op timemanagement aankomt, kan
Protime je zeker helpen!

71%Voor
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