Hoe mensen zichzelf beschermen met Mentaal Verzuim
tegen overbelasting op het werk …

… tot
het
écht
niet
meer
gaat.

Toelichting op de afbeelding
De afbeelding is in twee delen opgedeeld:
Het bovenste deel toont een kader waarin het totale productieve vermogen op het werk zichtbaar
is gemaakt en hoeveel daarvan – veelal voor management onzichtbaar - verloren gaat als gevolg
van toename van Mentaal Verzuim.
§ Het onderste deel - onder de dikke grijze horizontale lijn - toont een kader waarin fysiek en
psychisch ziek uitgevallen mensen thuis zijn komen te zitten.
Aan de rechterkant van beide delen wordt het sluipende neerwaartse proces zichtbaar gemaakt hoe
mensen weg kunnen glijden vanuit overbelasting naar – eerst Mentaal Verzuim op het werk, als
zelfbeschermingsmechanisme tegen overbelasting en, als dat zonder uitzicht te lang duurt vallen
mensen psychisch overbelast uit met klachten als werk meer gerelateerde depressie, burn-out
e.a. psychische verstoringen en -stoornissen.
§

De horizontale X-as in deze afbeelding toont de tijdlijn waarin ervaringen van mensen worden
opgebouwd die zij opdoen in hun uitvoerende werk (*I) én in de wisselwerking tussen het persoonlijk
gedrag (*II) en organisatiegedrag (*III). Deze ervaringen (*I, *II en *III) ‘kruipen met een negatief
belastend gevoel onder het dagelijkse werk’ van een mens en gaat daar – als dat (in de ontwikkelende
symptomen en signalen 1 t/m 6) niet vroegtijdig wordt herkend en aandacht krijgt - wroetend op anderen
en verstorend in het werk inwerken. Het tot dan toe nog Individuele Mentaal Verzuim kan dan – als ook
dat (die symptomen en signalen 1 t/m/ 6) niet de juiste aandacht krijgt - als een virus inwerken op het
Collectief (v.h. team, de afdeling, een organisatieonderdeel of zelfs hele organisatie).
è

ê

De verticale y-as in deze afbeelding toont wat (het gevoel van) afnemende invloed, ondersteuning

Als Mentaal Verzuim op het werk
groeit neemt inzet en de
productiviteit af, worden de
kosten hoger en de resultaten
minder, neemt de werkdruk en de
werkstress toe en neemt het
vertrouwen af, neemt
onveiligheid toe, ontstaan er meer
conflicten, raken mensen sneller
uitgeput en verliezen zij hun zin
en energie en neemt - door dit
terugtrek- en afsluitgedrag - de
kwaliteit van hun relaties af.
Op het werk en thuis. www.mentaalverzuim.nl

en regelruimte doet met de weerbaarheid van mensen in omstandigheden waarin zij geen of weinig
invloed voelen om hun energie te ‘managen’.

(*I)

De gevoeligheid daarvoor is het grootst in name de mentaal zwaar(der) belastte beroepen in menselijke hulpverlening zoals politie, ambulance,
brandweer, defensie in operatie, medisch en verzorgend uitvoerend personeel. De inzet voor hun vak ‘en de ander’ is vaak zó groot dat zij aan zichzelf
voorbijgaan. In zulke organisaties zien we Mentaal Verzuim meer op organisatie(gedag)niveau plaatsvinden. Dit doet zich overigens in alle soorten
organisaties en bedrijven voor.
(*II) De gradaties van heftigheid/impact op mensen kunnen zeer uiteenlopend zijn en ervaren worden. Bij de één kan één enkele heftige ervaring al zoveel
impact hebben dat hij/zij daarmee naar uitval af kan glijden. Bij de ander kan het een jarenlange opbouw zijn van – voor anderen ogenschijnlijk – niet zo
belangrijke voorvallen in het werk zijn.
(*III) Het ongewilde en onbedoelde Mentaal Verzuim van mensen kan een complete organisatie in haar greep krijgen omdat het daarmee
samenhangende verzaken, verhullen, maskeren en vermijden tot in alle radertjes - van hoog tot laag – z’n verstorende, vertragende,
ondergravende werk kan doen. Met de terugslag daar weer van op mensen die de zaak goed draaiende proberen te houden.

