MENTALE GEZONDHEIDSBEVORDERING EN
INTERVENTIE IN DE
WERKOMGEVING
OVER MENTUPP
De MENTUPP onderzoeksgroep heeft als doel de mentale
gezondheid op het werk verbeteren door de MENTUPP Hub
te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Dit is een
online tool voor werkgevers, managers en werknemers
gebaseerd op bewezen effectieve strategieën en gebouwd op
een solide basis van onderzoek met een breed scala aan
kennis. De Hub helpt midden- en klein bedrijven (MKB's)
om hun personeel te ondersteunen in het verbeteren van
welzijn en het verminderen van stress, burn-out en mentale
gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en suïcidaal
gedrag.

ACHTERGROND
We brengen een derde van ons leven door met werken. Hoe
onze werkplek omgaat met het mentaal welbevinden van het
personeel, kan een grote invloed hebben op onze mentale
gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wanneer hier geen
aandacht aan wordt besteed, kan het werk schadelijke
gevolgen hebben op het mentaal welbevinden, en soms zelfs
leiden tot een psychiatrische stoornis. Op het werk kan dit
leiden tot ziekteverzuim en een lage productiviteit. Mentale
klachten kunnen ook verergeren door externe factoren, zoals
een negatieve werkomgeving, beperkingen door de lockdown
en gedwongen quarantaine als gevolg van de coronacrisis.

WAT IS MENTUPP?

MENTUPP is een interventie gericht op het verbeteren van de
mentale gezondheid en welzijn op het werk in het MKB. De
MENTUPP onderzoeksgroep wil de impact en effectiviteit van
MENTUPP onderzoeken. Het onderzoek begint in juni 2022
en we werven momenteel midden- en klein bedrijven (MKB's)
in Europa en Australië om samen met ons te werken aan het
bereiken van mentaal gezondere organisaties!

INTERESSE IN DEELNAME?

Stuur ons een e-mail via: lwinter@kcphrenos.nl.

Waarom zou ik meedoen aan MENTUPP?

De MENTUPP Hub beoogt een gezonde werkomgeving te
creëren in uw organisatie. De MENTUPP Hub is
ontwikkeld om:
§
§
§

Productiviteit op het werk te verbeteren en
ziekteverzuim te verminderen
Bij te dragen aan grotere tevredenheid op het
werk en aan een gezondere werkomgeving
Stigma rondom psychische problemen op het
werk te verminderen.

Wat levert deelname mijn organisatie op?
§
§
§

§

U krijgt Gratis toegang tot de MENTUPP Hub en het
bijbehorende materiaal
U werkt samen met het MENTUPP-team om de
mentale gezondheid op uw werk te verbeteren
U krijgt toegang tot online trainingen over mentale
gezondheid en leert hoe u ondersteuning tussen
collega's op uw werkplek kunt bevorderen
U laat zien dat u zich inzet voor het welzijn van uw
werknemers

DE MENTUPP-hub
De MENTUPP-hub biedt leermateriaal waarmee u
beter leert omgaan met:
§
§
§

Verminderd welzijn, stress, burnout, en depressieve
symptomen
Stemmingsstoornissen en bijbehorende angstklachten
Stigma gerelateerd aan mentale gezondheidsproblemen

HOE WERKT DE MENTUPP HUB?
De MENTUPP-hub is een doorlopende training. De Hub is
ontworpen om gebruikers te ondersteunen bij het leren van en
omgaan met mentale klachten op het werk.
U heeft toegang tot al het materiaal in de MENTUPP-hub in
uw eigen taal.
U kunt gebruik maken van alle materialen zo vaak als u wilt,
wat betekent dat u een oefening kunt doen, een quiz kunt
doen, een video kunt bekijken, of een sessie opnieuw kunt
lezen awanneer het u uitkomt. We nodigen u uit om datgene
wat u in de Hub leert toe te passen in uw dagelijks leven en op
het werk.

WAT HOUDT DEELNAME AAN HET PROJECT IN?
Deelname aan MENTUPP betekent in dit stadium deelname
aan onderzoek. Om ervoor te zorgen dat de Hub geschikt is
voor zijn doel en om de impact ervan te meten, zal het project
worden uitgevoerd in MKB's in 9 landen. De helft van de
MKB's zal deel uitmaken van de "interventiegroep", die
onmiddellijk toegang krijgt tot de MENTUPP-hub. De
andere helft behoort tot de "wachtlijstgroep", die
toegang krijgt zodra het project afloopt. Doel is beide
groepen met elkaar te vergelijken en inzicht te
krijgen in de impact van de MENTUPP-hub.

U kunt ervoor kiezen om het materiaal in de MENTUPP Hub
in elke gewenste volgorde te gebruiken. Uw sessies zullen
volledig anoniem zijn.

Voor meer informatie over de mogelijkheid
om mee te doen aan het onderzoek
Bezoek onze website via http://
www.mentuppproject.eu/

Of neem contact met ons op via
lwinter@kcphrenos.nl /
ssanches@kcphrenos.nl

HOE U MENTALE GEZONDHEID OP HET WERK VERBETERT EN WERKNEMERS
GEZOND HOUDT IS VOOR IEDEREEN VAN BELANG - VOORAL IN DEZE ONZEKERE
TIJDEN.
DOE MEE MET MENTUPP OM MENTALE GEZONDHEID IN UW ORGANISATIE
PRIORITEIT TE GEVEN!
De MENTUPP Onderzoeksgroep: University College of Cork – National University of Ireland, European Alliance Against Depression, Katholieke Universiteit Leuven, Det Nationale
Forskningscenter Forarbejdsmijo, Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos, The University of Stirling, Semmelweis Egyetem, Stichting Kenniscentrum Phrenos, Qendres Se Shendetit Dhe
Mireqenies Komunitare, Zyra Per shendet Mendor, London School of Hygiene and Tropical Medicine Royal Charter, Consorcio Mar Parc De Salut De Barcelona, National Suicide Research
Foundation, International Association for Suicide Prevention, Pintail. Ltd, Griffith University, Mates in Construction (Aust) Ltd.

