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Inleiding
OTHor is wereldleider in online
oplossingen voor de mentale
gezondheid.
Met uitgebreide ervaring in neurologie, artificiële
intelligentie, biotechnologie, gezondheid op de
werkplek en sportwetenschappen heeft OTHor de
online tool MyMindScan ontwikkeld als instrument dat uw
medewerkers, teams en organisatie helpt bij het
identificeren en voorkomen van mentale problemen en
vaste denkbeelden (fixed mindset).
Het meten en monitoren van mentaal welzijn is de sleutel
tot een gezonde organisatie. MyMindScan is een
cloudoplossing die gebouwd is om potentiële mentale
gezondheidsproblemen in een organisatie te identificeren
en ze op te sporen voordat ze zich voordoen.
Terwijl we door de post-Covid-19 omgeving navigeren, is
het opzetten van uitgebreide en effectieve mentale
gezondheidsprogramma's een topprioriteit geworden
voor bedrijven van elke omvang.

Reported Depression Symptoms
pre Covid-19 vs. present¹

De mentale gezondheidscrisis

De pandemie van het coronavirus
heeft de mentale gezondheid van
werknemers sterk beïnvloed, waarbij
83% van de werknemers negatieve
emoties ervaart die verband houden
met een slechte mentale gezondheid.
- Lyra

Mental Health Disorder Trends
Jan 2020 - Oct 2020 ²

De negatieve mentale gezondheidstrends die met de
pandemie zijn ontstaan, blijven hoog en stijgend, wat
impliceert dat de gevolgen van de pandemie nog niet ten volle
worden gevoeld, en wat suggereert dat de effecten van
Covid-19 op de werkplek zich kunnen vertalen naar een meer
permanente realiteit.
Onze bevindingen zijn ontnuchterend en in overeenstemming
met recente onderzoeken op de werkplek die suggereren dat
de grenzen tussen het werk en ons privé-leven steeds verder
zijn vervaagd. Hierdoor ontstaat de urgente noodzaak van
duurzame strategieën om de mentale gezondheid voor
medewerkers, teams en organisaties te ondersteunen.

Hoge kosten voor de mentale gezondheid
Bij OTHor zien we deze tijden van onzekerheid als een
kans om initiatieven op het gebied van de mentale
gezondheid in te zetten. Aangezien 81% van de werknemers
sinds maart melding maakt van problemen op het gebied van
de mentale gezondheid, is het voor organisaties van cruciaal
belang om de economische gevolgen van het uitblijven van
maatregelen met betrekking tot het mentale welzijn te
begrijpen.³
In de afgelopen jaren hebben bedrijven gemiddeld 25% van de
winst verloren als gevolg van mentale gezondheidsproblemen
in de Verenigde Staten ($17.240 per gediagnosticeerde
werknemer). Van deze kosten was 9% prestatiegerelateerd of
te wijten aan absenteïsme, wat wijst op een krachtige
potentiële ROI in het inzetten van effectieve programma's voor
mentaal welzijn.⁴
Lyra heeft onlangs een alarmerend onderzoek afgerond naar
de mentale gezondheidspatronen van werknemers sinds het
begin van Covid-19:

81% heeft mentale problemen ondervonden

Gem. totale werkgeverskost per jaar
$17,241/jaar/medewerker
gediagnosticeerd of
24.63% van de winst

Gem. directe kost per jaar
Medisch en farmaceutisch
$5,940/year/medewerker
gediagnosticeerd of
8.63% van de winst

Gem. Indirekte kost per jaar
Prestatie en absenteïsme
$9,303/jaar/werknemer
gediagnosticeerd
13.29% van de winst

65% geeft aan dat mentale problemen rechtstreeks van invloed zijn op het werkvermogen
60% meldt dat financiële stress een negatieve invloed heeft op de mentale gezondheid
40% zei dat ze zich bijna volledig opgebrand hebben gevoeld
24% rapporteerden dat mentale gezondheidsproblemen extreme gevolgen had op hun vermogen om te werken

ROI van mentale gezondheidsinitiatieven
ROI of Mental Health Programs
Jan 2016 - Jan 2019

Prestatiemetingen worden vaak
over het hoofd gezien maar zijn een
kritisch element in programmauitvoeringen en mogen niet worden
onderschat. - Deloitte

Er is reden om optimistisch te zijn temidden van de
pandemische veranderingen. Het veelgeprezen Lancet
Psychology Journal schat dat initiatieven gericht om angst en
depressie te verminderen tot 200-300% rendement kunnen
opleveren en bestempelt het als een uitgebreid
ondergewaardeerd aandachtsgebied.⁵
Deloitte heeft vastgesteld dat binnen het eerste jaar van de
inzet, mentale gezondheidsprogramma's niet alleen zichzelf
terugbetalen, maar ook een extra 165% rendement op de
investeringskosten opleveren, en voor gevestigde
programma's, ROI van 215%.⁶

MyMindScan, een laagdrempelige tool

Het proces
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We meten en beoordelen de
ontwikkeling van medewerkers, teams
en organisaties in de loop van de tijd
met behulp van ons systeem van eigen
algoritmen
We analyseren en anonimiseren
individuele en groepsresultaten in
visualisaties en ruwe gegevens om
veranderingen en evolutie in de tijd te
kunnen volgen.
Wij bieden analyse en
gepersonaliseerde feedback in een
gestructureerd overzicht aan om de
resultaten binnen uw organisatie in
beeld te brengen.
In samenwerking met gecertificeerde
coaches bieden wij zowel online
trainingen als gepersonaliseerde
coaching aan voor individuen, teams of
groepen.

MyMindScan is ontstaan door gebruik te maken van
neurowetenschappelijke modellen in combinatie met expertise in
de topsport. OTHor heeft tools ontwikkeld om objectieve en
kwantitatieve gegevens in kaart te brengen over het welzijn en de
groeimindset van medewerkers teneinde optimale prestaties te
kunnen leveren en de organisatie te beschermen tegen kosten die
gepaard gaan met stress en burn-out.
De Mental Health Index (een component die hierboven is afgebeeld)
is het cumulatieve resultaat van onze psychologische en
fysiologische evaluaties, berekend via een systeem van algoritmen
in een uitgebreid, objectief en visueel dashboard. De Mental Health
Index is een hulpmiddel om het welzijn van uw medewerkers te
optimaliseren en wordt gebruikt om te bepalen hoe interne en
externe omgevingen van invloed zijn op het individuele en het
teampotentieel om optimale resultaten te bereiken.

MyMindScan staat voor progressie
MyMindscan is ontwikkeld om effectief en
wetenschappelijk onderbouwd te zijn. OTHor onderscheidt
zich als een van de enige beschikbare diensten die
kwantificeerbare gegevens levert over het welzijn van
medewerkers in een aantal dimensies. Die gegevens en
inzichten stellen medewerkers, teams en organisaties in staat
om zeer gerichte en effectieve initiatieven te nemen, die veel
verder gaan dan generieke gestandaardiseerde programma's.
Onze tools, die momenteel worden gebruikt door topsporters
en medewerkers in organisaties en multinationals, leveren
resultaten op in dashboards en geven analyses weer zowel op
persoonlijk vlak als op organisatieniveau. Hierdoor kunnen
onmiddellijk acties en initiatieven genomen worden op het vlak
van welzijn in de organisatie en groeimindset.-interventies
We hebben ons meetproces zo ontworpen dat het eenvoudig,
effectief en intuïtief is om de testen te doorlopen. We maken gebruik
van neurologische oefeningen die zijn ontworpen om de
neurologische prestatiestatus te bepalen, het stressniveau van elke
werknemer en het reactievermogen van het centrale zenuwstelsel.
We vertalen deze informatie naar factoren van mentale
gezondheid (zoals hierboven is afgebeeld).
Othor biedt hulpmiddelen om enerzijds fysieke, emotionele en
mentale sterktes te monitoren en anderzijds en om mogelijke
problemen of risicio’s te isoleren voordat ze zich voordoen. Het
gericht en specifiek kunnen inzetten van interventies en middelen in
die aandachtsgebieden die door de data worden geïdentificeerd,
bespaart niet enkel middelen maar verhoogt tevens het welzijn en
de efficiëntie van werknemers.

OTHOR voordelen
Onze doel is om organisaties te ondersteunen met online
tools om optimale welzijns- en bedrijfsresultaten te
bereiken. In deze tijd van onvoorspelbaarheid is het van
onschatbare waarde om een goed beeld te hebben van
hoe uw medewerkers op veranderingen reageren zodat u
initiatieven of acties gericht kunt inzetten.
MyMindScan biedt inzicht in waar en hoe de middelen het
best kunnen worden ingezet om de efficiëntie, de
productiviteit, omzet, de groei-mindset en, het
allerbelangrijkste, het welzijn van medewerkers te
verhogen.
We staan klaar om samen met u te bekijken hoe
OTHor uw organisatie kan helpen het beste te
bereiken, zelfs in deze uitdagende tijden.

Connecteer met ons

www.mymindscan.com
https://twitter.com/OthorTools

lut@mymindscan.be
https://www.instagram.com/OthorTools
https://www.facebook.com/OthorTools
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