
 

Programele de corporate wellness și retenția angajaților 

 

Într-o piață a muncii tot mai volatilă, răspunsul la întrebarea „Ce îi determină pe oameni să 

rămână într-o anume companie pe termen lung?” pare a fi cheia succesului. Care este 

pachetul perfect de compensații și beneficii? Cum motivăm angajații? Și, nu în ultimul rând, 

care este rolul programelor de wellness în strategia de retenție? Sunt dileme la care 

încercăm să găsim, în fiecare an, soluții.  

De câteva decenii, economiștii demonstrează, cu studii, că banii nu aduc fericirea, dar asta 

nu înseamnă că minimizăm importanța salariului atunci când ne gândim la o poziție nouă în 

cadrul aceleiași companii sau într-o altă organizație. De fapt, statisticile arată că un plus de 

10% la salariul de bază crește cu 1.5 puncte procentuale probabilitatea ca un angajat să 

rămână în companie. 

Și totuși, care sunt principalii factori care încurajează retenția? O cercetare realizată de 

Glassdoor arată că satisfacția angajaților depinde de: cultura și valorile organizației, calitatea 

liderilor și oportunitățile de carieră, indiferent de nivelul salarial. Primele două merg mână-n 

mână cu programele de wellness.      

Cultura este ADN-ul companiei – un set de valori, norme, sisteme, credințe și obiceiuri care 

există independent de un anume grup de angajați. Ba mai mult, este un cod care se imprimă 

în viața tuturor celor care acceptă o poziție în respectiva companie. Sigur că, în timp, cultura 

se poate schimba și acesta ar trebui să fie principalul obiectiv al programelor de wellness. 

Sănătatea și fericirea angajaților nu se contruiește peste noapte. E mai greu de menținut pe 

termen lung, decât de construit, așa că și wellness-ul este o decizie strategică, ce trebuie 

asumată la toate nivelurile organizației. 

Așadar, primul pas în crearea unui program de wellness este identificarea culturii deja 

existente și a blocajelor care s-au format în companie. Ne referim aici la politici și 

comportamente care sunt incongruente cu o cultură de sănătate și fericire. Orice activitate 

de wellness care nu adresează aceste principale provocări, acționează ca un pansament 

provizoriu și se vor dovedi insuficiente pe termen lung. 

Liderii companiei sunt al doilea factor care influențează satisfacția angajaților. Un studiu 

intern realizat de Google arată care sunt principalele 8 abilități sau calități ale unui manager 

eficient. Pe locul 3, după "este un bun coach pentru oamenii lui" și "își încurajează echipa, 

fără micromanagement" regăsim "manifestă interes pentru succesul și bunăstarea 

angajaților pe care îi conduce".  



Managerii sunt responsabili pentru 70% dintre variațiile de scor din procesul de evaluare al 

implicării angajaților, așadar este vital ca ei să fie angrenați în programul de wellness. Puteți 

chiar să organizați sesiuni speciale pentru liderii organizației, în care să învețe despre 

importanța bunăstării la locul de muncă. În plus, ei conduc prin puterea exemplului și, 

adesea, oamenii din echipele lor le copiază comportamentul. Asigurați-vă că ceea ce copiază 

este benefic pentru întreaga organizație.    

Managerii influențează și modul în care evoluează cultura companiei. De ei depinde 

schimbarea politicilor și armonizarea lor cu strategia de wellness. Începeți, deci, de sus în 

jos, gândiți acțiuni și activități care să încurajeze schimbarea comportamentului și creați un 

mediu suport care să susțină evoluția pe termen lung. Și țineți minte: wellnessul este un 

maraton, nu un sprint! 

Despre construcția pas cu pas a unui program de wellness vorbim și la cursul de certificare 

pentru Corporate Wellness Specialist recunoscut internațional.  

Următoarele două serii de cursuri sunt planificate pentru 3-4 iulie și 3-4 septembrie. Mai 

multe informații despre certificare găsiți pe site-ul Asociației Române de Corporate 

Wellness, unde puteți completa și formularul de înscriere sau printr-un email la 

certificari@corporatewellness.ro.  

Despre Asociația Română de Corporate Wellness 

Asociația Română de Corporate Wellness este prima filială europeană a Corporate 

Health&Wellness Association din Statele Unite. Scopul principal al organizației este 

transferul de know-how dinspre experții americani către profesioniștii de HR din România și 

impulsionarea industriei de corporate wellness. 

Membrii asociației au acces constant la sfaturile specialiștilor  în corporate wellness, la 

cercetări, informații, rapoarte și studii de caz atât la nivel național, cât și internațional. 

Afilierea la Asociația Română de Corporate Wellness este gratuită și deschisă tuturor celor 

preocupați de bunăstarea angajaților din companii. 

 

http://romania.wellnessassociation.com/certification/
http://romania.wellnessassociation.com/certification/

