Op deze dag wordt duidelijk waarom het loont om te investeren in
Mentaal Vermogen van werknemers en hoe dit zichzelf terugverdient
door hogere productiviteit en grotere betrokkenheid. Tegelijkertijd
krijgt u handvatten aangereikt om langdurige uitval van werknemers als gevolg van psychische problematiek te voorkomen én
werknemers met psychische klachten weer naar werk te begeleiden.
We laten u goede interventies zien en geven goede voorbeelden
voor hoe u het in uw organisatie aan kunt pakken.

Van investeren in mentaal vermogen, preventie tot reïntegratie op
één dag: een unieke kans uw kennis op te vijzelen en vervolgens
zelf aan de slag te gaan.
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Werknemers die met plezier werken zijn 31% meer
productief, verkopen 37% meer en zijn drie keer zo creatief.
Bovendien is jaarlijks zeker 6 miljard winst te boeken als
werknemers meer betrokken zijn; per 100 werknemers gaat
het om het aanzienlijke bedrag van 769.000 euro.
De realiteit is echter dat ziekteverzuim en uitval vooral kostenposten zijn. In Nederland heeft 41% van de werknemers
last van werkstress en werkdruk. In de publieke sector wordt
56% geconfronteerd met agressie en geweld. Ruim 13%
heeft te maken met de gevolgen van een burnout. Fysieke
en/of psychisch belastende werkzaamheden zijn belangrijke
veroorzakers van ziekteverzuim en uitval uit het arbeidsproces.
Het Vitaliteitspakket van het ministerie van SZW (vanaf
2013 beschikbaar) richt zich onder meer op het voorkomen
van uitval en op het verhogen van de psychische weerbaarheid en veerkracht van werknemers, het bespreekbaar
maken van psychische klachten op de werkvloer en het
bevorderen van een gezonde leefstijl. Deze themadag van
het Trimbos-instituut gaat daar dieper op in.

Maandag 26 november 2012 - Trimbos-instituut - Utrecht

In het kader van de ‘Week van de Mentale Gezondheid’ van 26 tot
en met 30 november van het Ministerie van SZW, organiseert het
Trimbos-instituut een themadag over mentale fitheid en reïntegratie
van werknemers. Belangrijke vragen op deze dag zijn:
Hoe investeert u in mentaal vermogen en houdt u uw werknemers
mentaal fit? Hoe voorkomt u dat ze uitvallen en hoe begeleidt u
mensen met psychische klachten terug naar werk?

09.00-09.30

Registratie en ontvangst met thee en koffie

09.30-09.40	Opening door dagvoorzitter, Peter van Splunteren,
Trimbos-instituut
09.40-10.10 Investeren in mentaal vermogen
	Over het belang van veerkracht en mentaal
fitte werknemers.
Dr. Jan Walburg, voorzitter Raad van Bestuur
Trimbos-instituut
Korte uitwisseling met publiek olv voorzitter
10.20 – 10.45	
Investeren in mentale gezondheid,
de businesscase voor bedrijven
Prof. dr. Filip Smit (Trimbos-instituut/VU
Universitair Medisch Centrum) en drs. Joran
Lokkerbol (Trimbos-instituut)
Korte uitwisseling met publiek olv voorzitter

12.15 – 12.30	
Succesvolle voorbeelden van reïntegratie van
mensen met een psychische aandoening
Dr. Harry Michon (Trimbos-instituut, Lector
Duurzaam Werken Fontys Hogeschool)
			
12.30 – 13.00	
Paneldiscussie: sprekers in panel met vragen uit
het publiek
olv dagvoorzitter; mogelijk stellingen bespreken
			
13.00 - 14.00 	“Geluks” en informatiemarkt - met lunch:
• Korte mindfulness sessies
• Stoelmassage
• Quickboosters: positief piekeren, 3 positieve
dingen
• Laat je testen: hoe veerkrachtig en bevlogen
ben jij op het werk?
• Rapporten, publicaties, achtergrondinformatie

10.45 – 11.15 Pauze

Flitspresentaties over goede voorbeelden
van interventies op het werk
11.15 – 11.30	
Preventie van psychische aandoeningen op de
werkvloer
Dr. Brigitte Boon (Trimbos-instituut, Programmahoofd Publieke geestelijke gezondheid)
11.30 - 11.45 Mentale fitheid op de werkvloer
Drs. Linda Bolier (Trimbos-instituut, Projectleider
positive mental health)
11.45-12.00	
SterkopjeWerk en KleurJeLeven:
Preventie door zelfmanagement
Ir. Odile Smeets (Trimbos-instituut) en drs.
Katherina Martin Abello (Trimbos-instituut,
programmahoofd I.COM)
	
			
12.00 - 12.15 Return to Work: aan het werk na verzuim door
psychische klachten
Drs. Danielle Volker (Trimbos-instituut, promovenda)

Mentale fitheid van werknemers: van preventie tot reïntegratie
Dag en tijd: Maandag 26 november 2012, 9.00 – 14.00
Plaats: T
 rimbos-instituut, Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht, www.trimbos.nl (routebeschrijving)
Contact: Peter van Splunteren (psplunteren@trimbos.nl)
Aanmelding en organisatie: Nelleke van Zon (nzon@trimbos.nl), tel. 030 297 11 01
Kosten: € 75,- (inclusief materiaal plus lunch)

