Boris Johnson bemoeit zich ineens
met het gewicht van de Britten

De

De impact van een leider op de mentale en fysiek gezondheid
Dodelijke noodzaak
Nadat hij de dood in de ogen gekeken heeft door COVID19 is hij zelf in actie gekomen. Hij is
meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. Voelt zichzelf nu vele malen fitter en voert nu
actief campagne om de Britten gezonder te krijgen. Waar hij jaren geleden niets moest
hebben van bijvoorbeeld Jamie Olivers initiatieven om de Engelse jongeren aan de groentes
te helpen is hij nu fanatiek voorstander en strooit hij met vouchers om de Brit aan het
fietsen te krijgen. Ook zet hij in op gezondheidsbevordering met financiële prikkels en zet
gezondheid op de agenda in het parlement. Wat maakt dat hij zich dit nu pas realiseert? De
cijfers van overgewicht in Engeland behoren al jaren tot de hoogste van Europa.
Vitaal organisatie DNA
Bij bedrijven kom ik dit ook vaak tegen. Al jaren is er bijvoorbeeld hoog verzuim, hoog
verloop van medewerkers en lage scores op medewerkerstevredenheid. HR is druk met
allerlei initiatieven uit te zetten rondom duurzame inzetbaarheid en verlagen van verzuim
maar de resultaten zijn laag. Het is voor HR vaak hard werken, duwen en trekken om
medewerkers deel te laten nemen aan vitaliteit programma’s waar dan weer mondjesmaat
gebruikt van wordt gemaakt.

Pas als bestuurders, managers en teamleiders gaan inzien wat het voor hen betekent en kan
opleveren komt er pas echt een versnelling en worden successen geboekt. Er wordt meer
budget vrijgemaakt en rigoureuze maatregelen getroffen zoals investeren in vitaal
leiderschap, effectieve begeleidingsprogramma’s en rookbeleid. De norm in een bedrijf
wordt gezonder en de omgeving wordt zo ingericht dat de betere keuze leuker, makkelijker
en toegankelijker is.
Vitaliteit is niet een dingetje van HR
Moeten leiders van organisaties ook eerst de dood in de ogen kijken van hun organisatie om
in te zien dat mentaal en fysiek gezonde medewerkers altijd de basis zijn en cruciaal voor de
toekomst?
Gezondheid is de basis en vanuit een goede basis kun je weer herstellen, opbouwen en
doorgroeien en wendbaar blijven. In deze onzekere tijden moet je daar topfit voor zijn
anders overleef je het niet. Gezonde inzetbaarheid is geen dingetje van HR, het is een zorg
van en voor iedereen, vooral juist voor managers.
Als manager moet je hier je medewerkers op uitdagen en inspireren. Maak impact door
ervoor te zorgen dat mentale en fysieke gezondheid de norm wordt binnen je organisatie
DNA. Dan ga je successen bereiken met elkaar. Dat gaat sneller dan je denkt en met een
hoge return on investment
Eens sparren over de stappen om het meest vitale bedrijf te worden in je sector? Stuur me
een persoonlijk bericht dan plannen we dit gauw.
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