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Werkstress? Daar weet uw 
werkgever wel wat op
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Amsterdam 

‘Bij stress valt je lichaam in een keer, bam!, 
terug op je reptielenbrein. Het stelt zich 
dan in op veiligheid, op overleven’, houdt 
trainster Wendy Gehoel haar toehoorders 
in het auditorium van ASML voor. ‘Pas als 
je een paar keer diep ademhaalt, gaat het 
bloed weer terug naar je neocortex. Dan 
kun je weer reflecteren, weer nadenken.’

Regelmatig licht Gehoel ASML-mede-
werkers in bijeenkomsten voor over de 
invloed van stress op het lichaam. Wie de 
technische breinen van de chipmachine-
fabrikant, meestal mannen bovendien, 
aan ‘softe zaken’ als mindfullness en 
stressreductie wil krijgen, zal wat weten-
schappelijke context moeten geven. ‘An-
ders accepteren ze het niet’, aldus Gehoel.

Stress is met stip de belangrijkste be-
dreiging voor de gezondheid van de Ne-
derlandse ASML-medewerkers, gevolgd 
door problemen met het bioritme, dat 
door ploegendiensten en frequente in-
tercontinentale vluchten regelmatig uit 
balans wordt gebracht.

Dit kwam boven water toen het concern 
de medewerkers een driejaarlijkse medi-
sche check-up, in combinatie met een leef-
stijlonderzoek in het nabijgelegen Maxima 
Medisch Centrum, ging aanbieden.

Die check-up is vrijwillig en anoniem, 
maar levert ASML op geaggregeerd niveau 
veel informatie op over de gezondheid van 
de werknemers. Naar aanleiding van de 
uitkomsten is de afgelopen twee jaar een 
uitgebreid vitaliteitsprogramma op po-
ten gezet. Medewerkers in ploegendien-
sten volgen verplicht een training over het 
controleren van hun bioritme. Sprekers 
als Gehoel praten medewerkers bij over 
onderwerpen als goed slapen, het belang 
van gezonde voeding en bewegen. Verder 
zijn er volop verdiepende workshops, cur-
sussen, coaches en trainers beschikbaar.

En sinds kort is er een digitale ge-
zondheidscoach in de vorm van een app, 
BrightR genaamd, door iedere ASML-me-
dewerker gratis op zijn of haar telefoon te 
downloaden. De app, ontwikkeld door het 
Nederlandse bedrijf Sense Health, meet 
met de sensoren in de telefoon zaken als 
lichaamsbeweging, hoeveel de gebruiker 
slaapt en, aan de hand van vragen, de men-
tale weerbaarheid van de gebruiker. Geba-
seerd op deze informatie geeft BrightR tips 
en coaching.

Voer je bijvoorbeeld in dat je over 
drie dagen naar Taiwan vliegt, dan geeft 
BrightR advies over aanpassing van het eet- 
en slaappatroon om de impact van de jet-
lag zo veel mogelijk te beperken. In de toe-
komst kunnen ASML-medewerkers via de 
app onderling wedstrijdjes houden over 
bijvoorbeeld hoeveel passen ze op een dag 
hebben gezet.

‘Werknemers moeten leren slimmer te werken, 
in plaats van alleen maar harder’

Gebruik van de app is niet verplicht, zegt 
vitaliteitsmanager Maaike Thijssen. ASML 
kijkt ook niet met de gebruiker mee, be-
zweert ze. ‘Wij weten alleen het aantal ac-
tieve gebruikers, niet wie dat zijn.’ In de 
testfase bleken gebruikers toch bang dat 
ASML met de gevoelige informatie aan de 
haal zou gaan. Daarop zijn aanpassingen 
gedaan om de onafhankelijkheid te bena-
drukken. Inloggen doen gebruikers ook 
niet met hun werkmail.

Mensen verplichten aan vitaliteitspro-
gramma’s mee te doen heeft geen enkele 
zin, zegt de ‘health manager’ van consul-
tant Accenture, Lieke Wolfraad. Dit bedrijf 
aan de Amsterdamse Zuidas heeft even-
eens een uitgebreid programma voor het 
gezond en vitaal houden van medewerkers. 
Het is succesvol, want het ziekteverzuim is 
onder de deelnemers significant lager dan 
onder de overige medewerkers. De groep 
is ook tevredener over zijn werk, blijkt uit 
metingen.

‘We zullen nooit de kroketten uit de 
kantine weghalen’, aldus Wolfraat. ‘En de 
mailservers ’s avonds uitschakelen of me-
dewerkers € 200 bieden als ze op vakantie 
hun mail niet bekijken, daar geloof ik ook 
niet in. Je moet echt zelf willen, dan haal je 
er veel meer uit.’ ‘Schakel je de servers uit, 
dan sturen mensen die mails gewoon later’, 
beaamt haar collega-gezondheidsmana-
ger Wouter Kleppe van brouwer Heineken.
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druk bij de medewerker? In plaats van de 
werkdruk te verlagen, moet die maar beter 
met de stress om leren gaan. ‘De werkdruk 
verlagen is heel ingewikkeld’, zegt Thijs
sen van ASML. ‘Onze medewerkers moe
ten iets ontwikkelen wat er nog niet is. Die 
uitdaging brengt een druk mee die men
sen ook zichzelf opleggen.’

Bij Heineken draait de productie 24 uur 
per dag door. ‘Dat is nu eenmaal een gege
ven’, aldus Kleppe. ‘We proberen wel de fy
sieke belasting van mensen te verminde
ren, dus het slepen met dozen of glas, door 
een proces slimmer in te richten of met 
tilhulpen. Maar dat gaat niet zo ver dat we 
functieomschrijvingen aanpassen.’

Wolfraad van Accenture trekt de analo
gie met topsport: net als een deelnemer 
aan een groot toernooi moet een mede
werker leren op de juiste momenten te pie
ken én op tijd rust te nemen. ‘Medewerkers 
moeten leren slimmer te werken, in plaats 
van alleen maar harder. De klant gaat al
tijd voor, maar een cultuur van structureel 
doorwerken is volgens ons niet productief.’
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app advies om de 
jetlag te verminderen
Eigen initiatief 
‘We zullen nooit de 
kroketten uit de 
kantine weghalen. Je 
moet echt zelf willen’

15 november 2014 © Het Financieele Dagblad


