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Wελλ−βεινγ ιντερϖεντιονσ − δο τηεψ αχτυαλλψ ωορκ δυρινγ χριτιχαλ οργανισατιοναλ χηανγε?
Dρ Σαmαντηα Εϖανσ

Wηιλε ρεχρυιτmεντ, τραινινγ ανδ χαρεερ δεϖελοπmεντ ηαϖε αλωαψσ βεεν παρτ ανδ παρχελ οφ
τηε ΗΡ φυνχτιον, τηε χονχεπτ οφ εmπλοψεε ωελλ−βεινγ ισ βεχοmινγ ινχρεασινγλψ mορε
, ανδ ασ συχη ισ νοω ϖερψ mυχη ον τηε ΗΡ αγενδα. Τηε ΗΡ
προφεσσιοναλ βοδψ, τηε ΧΙΠD (Χηαρτερεδ Ινστιτυτε φορ Περσοννελ ανδ Dεϖελοπmεντ) ισ α στρονγ
αδϖοχατε − σο mυχη σο τηατ τηεψ ηαϖε ασ τηειρ ταγλινε:

ωορκ ανδ ωορκινγ

λιϖεσ . Τηε ΧΙΠD αργυεσ τηατ εmπλοψεε ωελλ−βεινγ ισ αβουτ οργανισατιονσ ασσιστινγ ανδ
συππορτινγ τηειρ σταφφ το mαξιmισε τηειρ πηψσιχαλ ανδ mενταλ ηεαλτη ανδ ισ α κεψ φαχτορ ιν ϖαλυε
χρεατιον φορ εmπλοψερσ, εmπλοψεεσ ανδ ωιδερ σοχιετψ.

Wιτη εmπλοψεεσ ιν τηε ΥΚ φεελινγ τηεψ αρε ωορκινγ ηαρδερ τηαν εϖερ ανδ τηειρ περχεπτιονσ οφ
ωορκλοαδ πρεσσυρε βεινγ ηιγηερ τηαν τηε Ευροπεαν αϖεραγε, τηε χονχεπτ οφ εmπλοψεε ωελλ−
βεινγ ισ εϖεν mορε χριτιχαλ φορ ΥΚ εmπλοψερσ. Βυτ ωηατ δοεσ τηισ mεαν, ιν πραχτισε, φορ
οργανισατιονσ? Wελλ−βεινγ ισ χονσιδερεδ το χοϖερ τηε φιϖε δοmαινσ οφ ηεαλτη, ωορκ, ϖαλυεσ &
πρινχιπλεσ, χολλεχτιϖε & σοχιαλ, περσοναλ γροωτη. Εαχη δοmαιν ηασ α ϖαριετψ οφ ελεmεντσ ανδ
ηενχε τηε ρανγε οφ ωελλ−βεινγ ινιτιατιϖεσ αϖαιλαβλε το οργανισατιονσ χαν βεχοmε ρατηερ
οϖερωηελmινγ. Τηερεφορε, ιτ ισ ιmπορταντ το ασκ ιφ ιτ αχτυαλλψ παψσ φορ οργανισατιονσ το ινϖεστ
ιν τηειρ ωορκφορχε

−βεινγ ανδ ηοω χαν εmπλοψερσ κνοω ωηιχη ιντερϖεντιονσ ωιλλ ωορκ

φορ τηειρ σταφφ.

Σοmε ρεσεαρχη ισ βεγινινγ το λοοκ ατ τηεσε θυεστιονσ ωιτη στυδιεσ εσταβλισηινγ λινκσ βετωεεν
εmπλοψεε ωελλ−βεινγ ανδ περφορmανχε (Βρψσον, Φορτη ανδ Στοκεσ, 2014). Βυτ ωηατ ηαππενσ
ωηεν ψουρ οργανισατιον ισ εξπεριενχινγ τουγη τιmεσ χαν εmπλοψεε ωελλ−βεινγ ιντερϖεντιονσ
ρεαλλψ ωορκ? Ισ ιτ ωορτη οργανισατιονσ εϖεν τρψινγ το ιmπροϖε εmπλοψεε ωελλ−βεινγ ιν συχη
σιτυατιονσ? Ρεσεαρχη χονδυχτεδ βψ Dρ Σαmαντηα Εϖανσ ατ Κεντ Βυσινεσσ Σχηοολ ηασ φουνδ τηατ
ιτ ισ. Σηε ηασ ρεχεντλψ ωορκεδ ωιτη α λαργε φινανχιαλ οργανισατιον ωηο ισ ιν τηε προχεσσ οφ
σηυττινγ δοων ιτσ Λονδον οπερατιον ωιτη ρεδυνδανχιεσ βεινγ mαδε οϖερ α τωο ψεαρ περιοδ.

Τηε οργανισατιον ηασ βεεν mινδφυλ οφ ιτσ ρεσπονσιβιλιτιεσ τοωαρδσ ιτσ εmπλοψεεσ ανδ οφφερεδ α
νυmβερ οφ εmπλοψεε ωελλ−βεινγ ινιτιατιϖεσ αλονγσιδε mορε τραδιτιοναλ ουτπλαχεmεντ σερϖιχεσ.
Τηισ συππορτ φορ ωελλ−βεινγ ηασ ινχλυδεδ mινδφυλνεσσ ωορκσηοπσ, ποσιτιϖε χηανγε σεmιναρσ,
περσοναλ δεϖελοπmεντ χοαχηινγ, χουνσελλινγ, ανδ σοπηρολογψ σεσσιονσ. Dρ Εϖανσ συρϖεψεδ
ανδ ιντερϖιεωεδ σταφφ το ασσεσσ τηειρ λεϖελσ οφ ανξιετψ ανδ τηε ϖαλυε το εmπλοψεεσ οφ τηε ωελλ−
βεινγ ινιτιατιϖεσ ον οφφερ. Σηε φουνδ τηατ ωηιλε σταφφ ωερε υνδερστανδαβλψ εξπεριενχινγ ηιγη
λεϖελσ οφ στρεσσ σοmε οφ τηε λεσσ χονϖεντιοναλ ωελλ−βεινγ ιντερϖεντιονσ, συχη ασ σοπηρολογψ
σεσσιονσ, προϖεδ το βε τηε mοστ υσεφυλ ιν mαναγινγ τηειρ ωελλ−βεινγ. Φορ εξαmπλε, εmπλοψεεσ
ωερε αβλε το ινχορπορατε χερταιν τεχηνιθυεσ ιντο τηειρ δαιλψ λιϖεσ το ηελπ ρεδυχε στρεσσ ανδ
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ρεσεαρχη συγγεστσ τηερε αρε βενεφιτσ το βε γαινεδ φροm

ινϖεστινγ ιν εmπλοψεε ωελλ−βεινγ − εϖεν δυρινγ τηε mοστ διφφιχυλτ οφ χιρχυmστανχεσ

ασ συχη

ιντερϖεντιονσ ωιλλ στιλλ ηαϖε α ποσιτιϖε ιmπαχτ ον εmπλοψεεσ πηψσιχαλ ανδ mενταλ ηεαλτη ανδ
ηελπ το ιmπροϖε ωορκινγ λιϖεσ.
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