
20 Waardevolle minuten voor de productiviteit
HR-managers zijn ervan overtuigd: je goed voelen op je werk 
vergroot de productiviteit en vermindert de ‘psychosociale 
risico’s’, waar de wet van september 2014 een preventieplan 
voor oplegt. Concreet is het aan de facility managers om een 
adequate uitrusting te voorzien, bijvoorbeeld een ruimte voor 
‘powernapping’. Een siësta-professional is klaar om er zich 
over te ontfermen. 

De siësta-bars floreren in de grote steden, zelfs in Brussel, en het 
idee begint ook z’n weg te vinden naar de bedrijven. Heel wat 
meubelfabrikanten bieden hiervoor cocon-zetels aan. Maar de 
culturele remmingen zijn groot, vooral in het werkmilieu. Toch begint 
er een mentaliteitswijziging te komen, met de zegen van de medische 
faculteiten: nee, slapen in het midden van de dag is geen uiting van 
luiheid, maar een gezond beheer van het vierentwintiguursritme en 
een zweepslag voor het metabolisme. 

Een middagdutje, dat moet je aanleren
Sophie Geilenkirchen is overtuigd van de voordelen van een 
middagdutje voor de productiviteit en de creativiteit. Als beheerder 
van bedrijven overdag, lesgever in body balance ’s avonds, actief 
beoefenaar van powernapping en mindfullness tussendoor, vindt   
ze ook nog de tijd om ‘Work In Joy’ te lanceren, een dienstenbedrijf   
dat een plaats van herbronning wil creëren binnen het bedrijf.                      
“Al wat we nodig hebben, is een klein, specifiek toegewezen 
lokaaltje. We kleden het aan, rusten het uit met massagezetels en 
accessoires voor het stimuleren met auditieve prikkels, licht, geuren 
en muziek. Daarna moet je de gebruikers begeleiden in het effectief 
gebruik van de siësta (kort, maximum 20 minuten), die relaxerend en 
stimulerend is, zonder een van de neveneffecten waar sommigen 
bang voor zijn, zoals het gevoel van tijdverlies. Zoiets leer je aan, 
dat perfectioneer je, onder meer met een specifieke mobiele app”.

Power nap : gebruiksaanwijzing
 
1 Leg dit magazine weg. 
2 Dim het licht (bril, sjaaltje, gordijnen…). 
3	 Drink	eventueel	wat	koffie	of	thee	voor	je	begint.	
	 Het	effect	zal	zich	pas	na	je	‘terugkomst’	manifesteren.	
4	 Zet	je	smartphone	in	vliegtuigmodus	en	stel	20	minuten	later	een			
 alarm in. 
5	 Installeer	je	comfortabel	(zetel,	bed…)	en	ontspan	je.	
6	 Sluit	de	ogen,	adem	rustig	en	concentreer	je	op	je	ademhaling.	
7	 Probeer	niet	noodzakelijk	te	slapen.	Laat	enkel	je	gedachten	de		 	
	 vrije	loop,	het	effect	zal	hetzelfde	zijn,	of	je	bij	bewustzijn	blijft	
	 of	niet.	
8	 Als	het	alarm	afgaat,	sta	dan	op,	stel	je	bloot	aan	het	licht,	klets		 	
	 wat	water	in	je	gezicht	en	wandel	snel	of	spring	ter	plaatse.	
 Geniet van je nieuwe energie. 

Te lezen 
 
•	 Daily	Mail:	“A	30-minute	snooze	can	repair	the	damage	caused	by			
	 a	lack	of	sleep”	:	http://goo.gl/qugThk
•	 De	ontelbare	artikels	en	wetenschappelijke	studies	over	de	siësta:	
•	 http://www.itam.be/mindfulness.html
•	 www.workinjoy.be

1 Voor meer informatie, ga naar www.pauz.be
2 http://rencontresausommet.be

HR/   WELZIJN OP HET WERK

Betaald worden om te slapen? 
Guust Flater zou in de wolken zijn… 
“Bedrijven weten wat het collectief absenteïsme 
(6 personen op 100, dagelijks) en de burn-outs 
(19.000 gevallen in België) hen kosten: 250 tot 
300 euro per persoon per dag” argumenteert 
Sophie Geilenkirchen. “Daar staat tegenover dat 
de installatiekost voor een ruimte waar men aan 
preventie kan doen, voorgefinancierd door Work In Joy, 
het equivalent kost van een maaltijdcheque per persoon 
per maand” argumenteert ze. De berekening is snel gemaakt. 
En EEBIC heeft dat intussen gedaan voor z’n nieuw business 
center in Anderlecht (opening in november 2015). Alle aanwezigen 
zullen toegang hebben tot dit lokaal van 38 m2, uitgerust met drie 
relaxzetels, waarvan twee met massagefunctie. Het ‘Cercle de 
Wallonie’ in Seraing opent in september een lokaal van 24 m2 dat 
uitgerust is om alle leden van de zakenkring zelf ervaring te laten 
opdoen. Nog in Luik opent het IT-bedrijf AFELIO in oktober een 
ruimte met relaxzetels, zodat haar geeks kunnen herbronnen in 
informatica-creativiteit. 
De interesse van het bedrijfsleven voor dit gegeven luwt niet: de 
volgende Topontmoetingen van Deauville 2 hebben als thema 
‘creativiteit’. Een sterk signaal is dat de oprichtster van Work In Joy 
een van de gastsprekers is...
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