
hart

ziel

Een wegwijzer voor 
human resources

Pleit voor vitaliteit



Auteur: Maaike Kluft

Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en 

Mieke Verbaarschot

Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie

Bestellen: www.movisie.nl

Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan 

onder voorwaarde van de bronvermelding: © MOVISIE,  

kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

januari 2012

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van 

het ministerie van VWS.



Pleit voor vitaliteit
Een wegwijzer voor human resources



Jij kunt de verandering zijn die je  

wenst te zien in de wereld

Mahatma Gandhi
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Wilt u werken in een vitale 
organisatie?
Werkt u als HRM-functionaris in de sector zorg en welzijn en wilt u meer vitaliteit in uw 
organisatie? Deze wegwijzer helpt u om een organisatie te creëren waarin energie, ple-
zier en passie dagelijkse praktijk zijn.

We beginnen met een korte inleiding op vitaliteit. Wat is het? En wat kunt u er als HRM-
functionaris mee? Daarna worden de vier dimensies geïntroduceerd die van belang zijn 
voor een vitale organisatie. Bij deze vier dimensies worden verschillende instrumenten 
en activiteiten benoemd die u als HRM-functionaris kunt gebruiken om de organisatie 
vitaler te maken. Natuurlijk kunt u hieraan uw eigen ideeën en ervaringen toevoegen 
om zo een vitale mix te maken die past bij uw organisatie. U hoeft deze wegwijzer niet 
van voor naar achteren te lezen. Kies uit wat past bij uw organisatie, wat in de smaak zal 
vallen bij de medewerkers, managers en directie en wat aansluit bij wat u op dat mo-
ment al in huis heeft. 

Na het beschrijven van de vier dimensies, vindt u in het tweede deel extra ideeën en 
hulpmiddelen om de vitaliteit in uw organisatie te vergroten of te versterken. Het 
boekje is bedoeld als een praktische en handzame ondersteuning om met vitaliteit aan 
de slag te gaan en de verschillende functielagen in de organisatie te overtuigen en te 
laten ervaren hoe interessant en boeiend het werken aan vitaliteit is. Kortom het geeft u 
handvatten, tips en ondersteuning om te pleiten voor vitaliteit.

Degenen die zeggen dat het niet gedaan  

kan worden, moeten degenen die het doen  

niet onderbreken.

 -Chinees gezegde -
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Dit is vitaliteit

Vitaliteit gaat over levenskracht en levensenergie. Het begrip is afgeleid van het Latijnse 
‘vita’ wat leven betekent. Vitaliteit duidt op het bruisen van energie, jezelf sterk en fit 
voelen, lang en onvermoeibaar door kunnen gaan en beschikken over grote mentale 
veerkracht en doorzettingsvermogen.

Bij de gedachte aan een vitale organisatie denkt men al snel aan een financieel gezonde 
organisatie. Hoewel het helpt wanneer een organisatie in een financieel gezonde staat 
is, is een vitale organisatie veel meer dan dat. Het is een organisatie waarin een energie-
ke en positieve sfeer heerst, waarin collega’s elkaar waarderen, inspireren en bekrach-
tigen en waarin ruimte is voor (persoonlijke) groei, innovatie en creativiteit. Een vitale 
organisatie zit boordevol collega’s die met plezier en passie werken en die een goede 
balans ervaren tussen werk en privé, tussen drukte en ontspanning, en tussen uitdaging 
en routine. Een vitale organisatie is vernieuwend en kent tevreden klanten. 

Dit maakt vitaliteit een basisbehoefte. Elk mens wil zich immers graag prettig en ener-
giek voelen in de organisatie waarin hij werkt. Waarom besteden organisaties er dan 
vaak zo weinig aandacht aan?

Wat levert vitaliteit op?
In de sociale sector waar de medewerker veelal zelf het verschil uitmaakt, zijn vitale 
medewerkers noodzakelijk. Onderzoek wijst uit dat een vitale medewerker een positief 
effect heeft op zijn cliënten en collega’s, dat de kwaliteit van zijn werk toeneemt en dat 
het de binding met zijn organisatie versterkt. Ook voor de organisatie zijn de effecten 
zichtbaar. Vitaliteit is kostenbesparend. Vitale medewerkers presteren beter, ze zijn fitter 
(minder ziekteverzuim) en zorgen voor betere organisatieresultaten.  

Daarnaast heeft vitaliteit veel raakvlakken met duurzame inzetbaarheid en levensfase-
bewust personeelsbeleid. Wie zich blijft ontwikkelen en de balans tussen draaglast en 
draagkracht (belasting en belastbaarheid) in het oog houdt, is tegelijkertijd bezig met 
zijn of haar vermogen om nu en in de toekomst werkzaamheden en functies adequaat 
en blijvend te vervullen (employability). De organisatie die weet aan te sluiten op kwa-
liteiten en risico’s van verschillende levensfasen, is ook bezig met het ondersteunen van 
vitaliteit bij medewerkers in die levensfasen. Wanneer vitaliteit, duurzame inzetbaar-
heid en levensfasebewustbeleid een plaats krijgen in de arbeidsvoorwaarden, het scho-
lingsaanbod en het gezondheids- en loopbaanbeleid, dan anticipeert uw organisatie 
op problemen die op de lange termijn kunnen ontstaan door vergrijzing en door een 
ongunstige balans tussen privé en werk.
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Vitaliteit nader bekeken
Binnen vitaliteit onderscheiden wij vier dimensies1:
1. Hoofd: persoonlijke groei en ontwikkeling.
2. Hart: zelfbewustzijn en goede samenwerkingsrelaties.
3. Lichaam: balans tussen in- en ontspanning, fitheid.
4. Ziel: betekenisvol en nuttig bezig zijn.

Onderstaand schema laat zien welke ingangen HRM heeft binnen de dimensies  
om vitaliteit in de organisatie te versterken.

Door vitaliteit vanuit deze vier dimensies te benaderen, voorkomt u een eenzijdige aanpak. 
De vier dimensies zijn onderling van elkaar afhankelijk en beïnvloeden elkaar. Iemand die 
bijvoorbeeld last heeft van zijn rug, omdat hij te lang achter de computer heeft gezeten, 
kan minder snel en creatief denken tijdens een vergadering. Het beste is dus om vanuit alle 
vier de dimensies een aantal werkwijzen te nemen en daar een mooi geheel van te creëren. 
Dit hoeft niet perse heel groots te zijn. Kijk met een ‘vitaliteitsbril’ naar de instrumenten die 
de organisatie al in huis heeft en probeer hierop aan te sluiten. Kijk ook wat er binnen de 
beschikbare tijd mogelijk is. Vaak is een klein, maar goed begin al heel effectief. 

Zorg en Welzijn
Hoewel iedere werksector op vergelijkbare manieren aan de slag kan gaan met vitaliteit, 
heeft ook iedere sector haar eigen uitdagingen en bijzonderheden. Zo zien we dat bin-
nen de sector zorg en welzijn elke werksoort zijn eigen dilemma’s heeft, die vaak terug 
te leiden zijn naar één of meer dimensies van vitaliteit. De jeugdzorg heeft bijvoorbeeld 

1  Ontleend aan ‘De 7 kenmerken van effectief leiderschap’, S. Covey (2008)
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te maken met bureaucratie, wat zijn weerslag kan hebben op de ervaren zingeving 
(ziel). De welzijnswerker is vaak alleen op pad en spreekt doorgaans niet veel collega’s 
(hart). In de kinderopvang en in de zorg hebben medewerkers het fysiek vaak zwaarder 
dan in andere beroepen in zorg en welzijn (lichaam). Uiteraard zijn er ook overeen-
komsten tussen de werksoorten. Wat in alle drie de genoemde sectoren als belangrijke 
vertrekreden wordt genoemd, is dat het disfunctioneren van het beleid het werkplezier 
in de weg staat2. Een andere gedeelde vertrekreden is de geringe mogelijkheid tot oplei-
ding en scholing. 
 

Meer vitaliteit zorgt voor betere arbeidsprestaties,  

minder ziektekosten, minder ongewenst personeelsverloop  

en een beter imago van de organisatie 

 - (FCB, 2011) -

Wat is een goede aanpak?
Het bespreken van vitaliteit en het organiseren van losse activiteiten om mensen te laten 
ervaren wat vitaliteit met je doet, is een goede start om de organisatie warm te krijgen 
voor het onderwerp. U kunt overwegen om een health check uit te laten voeren of re-
gelmatig de beschikbaarheid van een arboarts of coach te regelen. U kunt ook een keer 
een bijeenkomst organiseren voor alle lagen in de organisatie om samen in gesprek te 
gaan over wat vitaliteit voor de organisatie betekent en wat belangrijk is voor de orga-
nisatie. Wat is vitaliteit? Waar liggen de behoeften? Wat willen mensen zelf investeren? 
Wat moet het opleveren? Waarin moet er ondersteuning komen vanuit het manage-
ment? Vervolgens kunt u een aantal ideeën inplannen.

Betrekken
Het betrekken van medewerkers bij het implementeren van vitaliteitsactiviteiten en 
-maatregelen is daarnaast net zo belangrijk. Uit verschillende praktijkvoorbeelden die 
zijn onderzocht door FCB (‘Conferentie vitaal en inzetbaar’, 2011) blijkt dat wanneer 
vitaliteit van boven wordt opgelegd, het lastiger is om betrokkenheid te vinden bij de 
medewerkers. Medewerkers hebben het gevoel dat ‘vitaliteit aan ze wordt opgedrongen 
en daardoor valt de inbedding op de werkvloer niet goed. Vraag medewerkers dus vanaf 
het begin om mee te denken en mee te doen met vitaliteit. 

2 Meer over vertrekredenen vindt u in het Rapport ’Binden en boeien in WJK’ (Dam, C. van, 2011). U vindt het op  
http://www.movisie.nl/136499/def/home/beroepsontwikkeling/binden_en_boeien_onderzoek_vergeleken/

http://www.movisie.nl/136499/def/home/beroepsontwikkeling/binden_en_boeien_onderzoek_vergeleken/
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Groter beleid
Hoewel losse activiteiten al een goede eerste stap zijn, levert de investering uiteindelijk 
meer op als vitaliteit onderdeel is van groter beleid. Een beleidsplan zorgt ervoor dat er 
voor langere periode structureel aandacht is voor vitaliteit. Eigenlijk komt vitaliteitsbe-
leid neer op het doorontwikkelen van het bestaande HR-beleid. Door bestaande HRM-
instrumenten met een vitaliteitsbril op te bekijken, kunt u al flink wat stappen zetten. 
Houd in gedachten dat vitaliteit sterk is gericht op preventie en pro-activiteit. Door nu in 
te spelen op het welzijn van de medewerkers, zorgt u ervoor dat de organisatie gezond 
en vitaal blijft. Dit levert veel winst op. Op zowel de korte als de lange termijn. De eerste 
insteek van vitaliteitsbeleid bij bedrijven is veelal een medische (gezondheidsbevorde-
ring, fysiek, leefstijl), maar daarna wordt ook aandacht besteed aan het mentale deel 
(ontwikkeling, en persoonlijke groei). Onze definitie van vitaliteit omvat al deze dimen-
sies en daarnaast nog de dimensie van het hart en de ziel.

Aan de slag
In deze publicatie worden diverse instrumenten genoemd binnen iedere dimensie van vita-
liteit. Afhankelijk van de werksoort en de organisatie waarin u werkt, kunt u bepalen met 
welke dimensie(s) u als eerste aan de slag wilt en welk instrument u daarbij wilt gebruiken. 

Test
Heeft u nog geen goed beeld op welke dimensie uw organisatie minder goed scoort? 
Doe dan de test ‘Hoe vitaal is mijn organisatie?’ of vul het werkblad: ‘Heeft mijn organi-
satie een vitaliteitsslag nodig?’. 

Dimensies
Meteen met een dimensie aan het werk? Kies dan hieronder een dimensie:
Dimensie 1 – Hoofd
Dimensie 2 - Hart
Dimensie 3 – Lichaam
Dimensie 4 – Ziel

Werken aan eigen vitaliteit
Wilt u eerst zelf ervaren hoe het is om aan uw vitaliteit te werken? Download dan het 
werkboek ‘Tijd voor vitaliteit’ van MOVISIE.  
Hierin staan diverse testen, oefeningen en instrumenten die u meer inzicht geven in uw 
eigen vitaliteit. Uit onderzoek en onze eigen ervaring blijkt dat bevlogenheid en vitali-
teit aanstekelijk werken; zowel naar cliënten als naar collega’s. Door bij uw eigen vitali-
teit stil te staan en te ervaren hoeveel het oplevert, wordt het makkelijker om collega’s 
en medewerkers te inspireren en motiveren. 

De organisatie overtuigen
Wilt u eerst uw directie, leidinggevenden of medewerkers overtuigen van het belang 
van vitaliteit? Op deze pagina’s vindt u cijfers en tips. U kunt ook de leidinggevenden 
uit uw organisatie ondersteunen met een kaartenset voor vitale managers, waarin zeven 
werkende principes staan voor vitaal leidinggeven. 

http://www.movisie.nl/135848/def/home/beroepsontwikkeling/publicaties/publicaties/tijd_voor_vitaliteit/?onderwerpid=115476&toonLinkerMenu=False
http://www.movisie.nl/135848/def/home/beroepsontwikkeling/publicaties/publicaties/tijd_voor_vitaliteit/?onderwerpid=115476&toonLinkerMenu=False
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Meer
MOVISIE is niet de enige organisatie die zich bezighoudt met vitaliteit. Er zijn diverse 
scans en formats beschikbaar op internet, die laten zien hoe vitaal uw organisatie is en 
scans die medewerkers meer inzicht geven in hun eigen vitaliteit. Bijvoorbeeld:

* de scan ‘Hoe vitaal ben ik?’ (www.fcb.nl). 

* Op organisatieniveau zijn meetinstrumenten beschikbaar die investeringen in vitali-
teit afzetten tegen opbrengsten in termen van ziekteverzuim, verloop en mobiliteit, 
bijvoorbeeld www.leeftijd.nl het duurzame inzetbaarheidspakket.

10 gouden tips om met vitaliteit aan de slag te gaan

* Bekijk HRM-instrumenten die u al gebruikt in de organisatie met een vitaliteitsbril.

* Betrek de verschillende functies in de organisatie met brainstormsessies, vitali-
teitsgesprekken, verwonderrondes, tevredenheidsonderzoeken etc.

* Zorg voor een gedeelde betekenis van het begrip vitaliteit en een gedeelde visie 
op vitaliteit.

* Zorg dat je harde cijfers hebt over de eigen organisatie om de directie te overtui-
gen en breng in kaart wat u nodig lijkt.

* Maak een strategische personeelsplanning en bepaal de sterke en de risicofacto-
ren voor de toekomst

* Begin kleinschalig; laat mensen ervaring opdoen en zorg voor een goede voorbe-
reiding en nazorg. 

* Geef ruimte voor weerstand, terughoudendheid, onderzoek en twijfel: ‘You can 
take a horse to the water, but you can’t make it drink’. Mensen hebben tijd nodig 
om intrinsiek gemotiveerd te raken.

* Zorg dat alle functies hun eigen verantwoordelijkheid kennen en verzin manieren 
waardoor zij de verantwoordelijkheid (willen) nemen.

* Focus niet te veel op één dimensie. De behoeften bij de functies zullen tenslotte 
ook niet op één dimensie liggen.

* Doe het niet alleen! Ga vooral niet communiceren over, maar communiceer met 
betreffende medewerkers over hun vitaliteit.

http://www.fcb.nl
http://www.leeftijd.nl 
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Werkblad ‘Heeft mijn organisatie een vitaliteitsslag nodig?’

Stap één om erachter te komen of uw organisatie een vitaliteitsslag nodig  
heeft is het verder onderzoeken van hoe de organisatie “scoort” op de vier  
dimensies en waar verbeteringen mogelijk of nodig zijn. Verzamel bronnen  
die uw meer informatie hierover geven, zoals: 

* Medewerkerstevredenheidonderzoek

* Klanttevredenheidonderzoek

* Exitgesprekken

* Cijfers rondom ziekteverzuim, uitval en verloop

* Daling of stijging van aangevraagde coachingstrajecten

* Variëteit van het opleidingsaanbod en hoe er gebruik wordt gemaakt van het aanbod

* Strategische personeelsplanning

* Resultaten van health checks

* Eigen observaties in de organisatie en houding van medewerkers

* Signalen vanaf de werkvloer en geroezemoes op de gangen.

Heeft u genoeg informatie om duidelijk de positie van uw organisatie aan te geven op 
iedere dimensie? Breng dan hieronder de punten in kaart: waar zit genoeg energie en 
waar een tekort?

 Omcirkel uw score.

Ontevredenheid onder de medewerkers Score: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Ontevredenheid bij de klanten Score: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Hoog verzuim Score: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Groot verloop van personeel Score: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Weinig betrokkenheid Score: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Negatieve sfeer / weinig plezier in de organisatie Score: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Te hoge draaglast en te hoge werkdruk Score: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Hoge ziektekosten en re-integratiekosten Score: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

U kunt daarna deze resultaten voorleggen aan de directie om ze te laten zien dat een  
vitaliteitsslag nodig is (op sommige dimensies). In hoofdstuk 2 vindt u een lijst met 
aanvullende argumenten om aan de slag te gaan met vitaliteit. U kunt daar ook verder 
lezen over het betrekken en overtuigen van de diverse functies in de organisatie.
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Werkblad ‘Hoe vitaal is mijn organisatie?’

Lees voor deze test de eigen in- en uitstroomgegevens en de belangrijkste vertrekrede-
nen van uw organisatie. Lees ook de uitkomsten van de medewerkerstevredenheidson-
derzoeken van uw organisatie. Bedenk daarna voor uzelf wat een belangrijk onderdeel 
van vitaliteit is voor medewerkers als u kijkt naar de medewerkerstevredenheidsonder-
zoeken en de exit-interviews. 

10  Lichaam Hart 10

10 Ziel Hoofd 10

1.  Geef het vitaliteitsniveau van uw organisatie aan op een schaal van 0 tot 10 op elk 
van de 4 pijlers.

2.  Geef uw score met een “x” aan op de betreffende diagonaal.
3.  Verbind uw 4 scores met elkaar door lijnen te trekken tussen de 4 x-en arceer of kleur 

de ruimte tussen uw eigen figuur en het vierkant.
4.  Kies één pijler om aan te werken.
5. Stel u voor dat u één punt verbetert op die pijler, wat is er dan veranderd?
6. Hoe gaat u dat doen? Schrijf op de volgende pagina uw actiepunten.

5

5

0

5

5
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Werkblad ‘Actie!’

Actie!
U kunt één of meer activiteiten bedenken en uitvoeren om vitaliteit in de organisatie 
een stap verder te helpen. Dit kunt u alleen doen, maar het is aan te raden om hiervoor 
een aantal mensen uit de organisatie bij elkaar te brengen.

Wat gaat u doen?

Wie betrekt u erbij? 

Hoe ziet de planning eruit? 
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Hoe overtuig ik de organisatie van 
het belang van vitaliteit?

Een goed beeld hebben van wat de verschillende functies in uw organisatie interessant 
vinden om te weten, is één van de eerste stappen om de organisatie overtuigen van het 
belang van vitaliteit. Zo is de directie vaak geïnteresseerd in argumenten gebaseerd op 
harde cijfers over wat vitaliteit de organisatie oplevert. Op deze pagina vindt u diverse 
algemene cijfers en feiten die u kunnen helpen de directie te overtuigen. 

Overtuigen doe je door:

* Geloofwaardig te zijn

* Argumenten te hebben

* Voorbeelden uit de praktijk te noemen

* Deskundigheid te laten zien

* Zelfbewustzijn

1. Wat levert vitaliteit op
* Minder (ziekte)verzuim

* Betrokken medewerkers

* Beter in kunnen spelen op personeelsverloop

* Meer energie en plezier

* Productieve medewerkers met meer draagkracht

* Beter imago

* Besparing van kosten; iedere geïnvesteerde euro in vitaliteit en inzetbaarheid levert 
drie tot zes euro op. Investeren in vitaliteit leidt tot betere arbeidsprestaties, minder 
ziektekosten en een beter imago waardoor medewerkers langer blijven en nieuwe 
mensen makkelijker worden gevonden3 

2. Vitaliteitsfeiten uit de CZ Vitaliteitspeiling4

CZ heeft een grootschalige peiling gedaan naar vitaliteit op de Nederlandse arbeids-
markt. Hoewel de peiling zich niet specifiek richt op zorg en welzijn, geeft het wel een 
goed beeld van hoe Nederlandse werkgevers en -nemers over vitaliteit denken, of zij het 
belang van vitaliteit inzien en wat er al op dit gebied wordt gedaan.

a. Belangrijkste redenen voor werkgevers om actief te zijn op het gebied van vitaliteit

* Stimuleert positieve werkhouding van werknemers (79%)

* Reductie van ziekteverzuim (72%)

* Werknemers langer voor het bedrijf behouden (42%)

* Het levert bedrijfseconomische voordelen op (32%)

3  Bronnen: Dijk, M. van (2011) ‘Bouwen aan een vitale organisatie’ Uitgave FCB (www.fcb.nl/vitaliteit) Europese kenniscen-
trum ENWHP (www.enwhp.org) 

4  Witte, E. & P. Mulder (2010). ‘CZ Vitaliteitspeiling; Kwantitatief onderzoek onder werkgevers en werknemers naar (de bete-
kenis van) Vitaliteit op de werkvloer’ Uitgave CZ.

http://www.fcb.nl/vitaliteit
http://www.enwhp.org
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b. Stellingen

* 95% van de werkgevers en 97% van de werknemers is het ermee eens dat werk-
nemers (mede-) verantwoordelijk zijn voor hun eigen vitaliteit.

* 58% van de respondenten vindt dat ook werkgevers hiervoor verantwoordelijk 
zijn, met wel een verschil tussen werknemers (66%) en werkgevers (54%).

* 87% van de werknemers vindt het positief als werkgevers een actieve rol spelen 
in de vitaliteit op de werkvloer.

* Een meerderheid denkt dat bedrijven in het algemeen bedrijfseconomische voor-
delen hebben wanneer ze een actief beleid voeren op het gebied van vitaliteit 
(werknemers denken dit sterker (70%) dan werkgevers (58%))

* 73% is het er (zeer) mee eens dat een actief beleid op het gebied van vitaliteit 
het verzuim vermindert (69% van de werkgevers, en 81% van de werknemers) 

c. Hoe belangrijk vindt u het dat vitaliteit een rol speelt binnen uw bedrijf?

* 82% van de werkgevers vindt dit belangrijk of zeer belangrijk.

* 83% van de werknemers vindt dit belangrijk of zeer belangrijk.

* Toch blijkt dat slechts 33% van de werkgevers en 25% van de werknemers vindt 
dat hun bedrijf in sterke mate of zeer sterke mate actief is in het stimuleren van 
vitaliteit.

3. Cijfers rondom vergrijzing in de zorg en welzijn5

Jaartal : 65+ (AOW’ers) 65+ (AOW’ers) :  20-65 jaar (werkenden)

1957   : 738.693
1968   : 1.000.000
1989   : 2.000.000
2011   : 3.000.000
2038   : 4.500.000

16 : 100
19 : 100
22 : 100
30 : 100
48 : 100

In 1957 zijn 738.693 mensen in Nederland 65+. In dat jaar dragen 100 werkenden de 
zorg voor 16 AOW’ers. Door de jaren stijgt dit aantal met tot gevolg dat de verhou-
ding AOW’ers: werkenden in 2038 bijna 1 op 2 zal zijn. De grafiek laat zien in welke 
mate de draaglast voor werkenden zal stijgen.

4. Invloed vergroten van medewerkers
Nadat u de directie en de OR overtuigd hebt van het belang van vitaliteit, is de volgende 
stap het betrekken van de medewerkers en ze wijzen op het feit dat zij invloed hebben 
op het realiseren van een vitale organisatie. Zoals ook blijkt uit de publicatie ‘Tijd voor 
vitaliteit’ draagt het hebben van invloed op je eigen werk, op je loopbaan en op de visie 
en missie van de organisatie sterk bij aan het vitaliteitsgevoel van medewerkers. U kunt 
medewerkers ondersteunen in het vergroten van de eigen invloed, ook met betrekking 
tot het realiseren van een vitale organisatie. U kunt medewerkers en leidinggevenden 
uitdagen om mee te denken in de ontwikkeling en implementatie van vitaliteit. U kunt 

5  Bron: Vuuren, T. van (2010) ‘Presentatie Vitaliteit en organisatie.’ Open Universiteit: Heerlen
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ze stimuleren vitaliteit regelmatig op de agenda van de teambespreking of een individu-
eel overleg te zetten. Zo inventariseert u enerzijds de wensen en behoeften, maar ook 
de weerstand, van de medewerkers en krijgen de medewerkers anderzijds een grotere 
invloed op de invulling van vitaliteit. Op deze manier creëert u een win-win situatie voor 
alle partijen. Investeer daarnaast in het meekrijgen van het management en zorg ervoor 
dat zij medewerkers kunnen informeren, adviseren en opvangen6. Laat uzelf, medewer-
kers en management inspireren door de publicatie ‘Tijd voor vitaliteit’ en haal er wat 
oefeningen uit om het effect van vitaliteit te ervaren. 

Oefening ‘Het vitaliteitsgesprek’

Een manier om de invloed van medewerkers te vergroten, is ze uit te nodigen 
voor een vitaliteitsgesprek. De medewerkers krijgen hiermee de ruimte om mee te 
denken, enthousiast te worden en zich verantwoordelijk te voelen. En u blijft, als 
HRM-functionaris, op de hoogte van wat medewerkers belangrijk vinden. 

Voorbeeld onderdeel van een vitaliteitgesprek2
Voorafgaand:
Welk cijfer geef je jouw vitaliteit op dit moment?
Waar zou je over twee jaar willen staan?

Waardering en vertrouwen:
Ervaar je ruimte om je werk zelf vorm te geven/je ideeën kwijt te kunnen in je 
werk?
Hoe ervaar je verantwoordelijkheid?
Hoe ervaar je zelfstandigheid?
Hoe is het met complimenten geven en ontvangen?
Hoe is het met successen vieren en teleurstellingen verwerken?
Voel je je veilig bij je leidinggevende / collega’s om eigen ideeën te uiten?
Welke verbeteringen wens je?
Wat kan je hier zelf aan bijdragen?
Welk adives wil je de organisatie geven over waarderen en vertrouwen?
Welke ondersteuning heb je van je leidinggevende nodig?

6  Bron van inspiratie: Mars (2008) ‘Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen.’ Van Gorcum: 
Assen
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Dit vitaliteitsgesprek is ontworpen na een discussiebijeenkomst met medewerkers over 
vitaliteit en vanuit de onderzoeksresultaten van een medewerkerstevredenheidsonder-
zoek en een klanttevredenheidsonderzoek. Voor het ontwerp van het vitaliteitsgesprek 
is gebruikgemaakt van het boek ‘De 7 bronnen van arbeidsvreugde’ (Kouwenhoven, 
2005). 

Voordat medewerkers het gesprek kregen, vulden zij een vragenlijst in met open en 
gesloten vragen. Deze werd teruggestuurd naar de gespreksvoerder, zodat hij of zij zich 
goed kon voorbereiden en tijdens het gesprek sneller de diepte in kon. De gespreks-
voerders werd van te voren geleerd hoe zij het gesprek konden leiden, maar ook hoe 
zij angst en weerstand konden wegnemen bij medewerkers. Dit bleek een goede zet, 
aangezien de betrokkenheid van medewerkers sterk afhankelijk bleek te zijn van de 
kwaliteit van het vitaliteitsgesprek. 
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Dimensie 1 ‘Hoofd’

“Ruimte om te groeien”
De eerste dimensie van vitaliteit, het hoofd, richt zich op de mogelijkheid om te kunnen 
ontwikkelen en te blijven groeien in het werk. HRM heeft veel invloed op deze dimen-
sie. U kunt ervoor pleiten dat de organisatie een goed opleidingsaanbod heeft en dat 
mensen op de juiste functies terechtkomen. Ook kunt u onderzoeken of er genoeg door-
groeimogelijkheden zijn en of de organisatie een ontwikkelbudget kan aanbieden. Uit 
het onderzoek Binden & Boeien (Dam, 2011) blijkt dat vertrekkers kritiek hebben op het 
aanbod voor (bij)scholing, terwijl de budgetten niet geheel besteed worden. Het com-
municeren van de (opleiding)mogelijkheden is dus net zo belangrijk als het zorgdragen 
voor gevarieerd aanbod. Niet alleen jonge onervaren medewerkers hebben behoefte 
aan een goed scholingsaanbod, ook ervaren krachten tanken bij als zij kennis kunnen 
maken met nieuwe methoden in hun vakgebied. 
Het is misschien niet mogelijk om een grootschalige verandering in het scholingsaanbod 
door te voeren, maar u kunt groei en ontwikkeling wel een standaardonderdeel maken 
van de (bestaande) functioneringsgesprekken. Ook kunt u medewerkers stimuleren om 
in overleg met de leidinggevende hiervoor doelen op te stellen. Daarnaast kunt u met 
leidinggevenden ook kijken naar de werkcontext en de taken van medewerkers. Bibo, 
Derksen en van der Heide (2011) beschrijven in “Leren? Ik werk liever”, hoe afwisseling 
van werkzaamheden het leren van medewerkers versterkt net als veranderende omstan-
digheden en cliënten. Leren gaat als vanzelf in een gevarieerde omgeving met verschil-
lende en nieuwe taken.

“Je kunt teruggaan naar veiligheid  

of vooruit naar groei.”

- Abraham Maslow -

Focus op sterke kanten
Ontwikkeling in het werk en kunnen groeien als professional en als mens dragen sterk 
bij aan de mentale vitaliteit van medewerkers. Medewerkers die hun talenten en krach-
ten kunnen inzetten in hun werk, hebben meer plezier en laten betere resultaten zien. 
U kunt leidinggevenden en medewerkers stimuleren zich te richten op sterke kanten 
van medewerkers in plaats van op zwakke. Spreek in termen van ontwikkelpunten en 
erken de krachten van medewerkers. Stap één is het (her)kennen van sterke kanten en 
kwaliteiten. Aandacht hiervoor in het teamoverleg en in individuele gesprekken met de 
leidinggevende helpen. Medewerkers kunnen erachter komen wat hun sterke kanten 
zijn, door na te gaan welke dingen ze met plezier doen. Welke dingen lijken vanzelf te 
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gaan? En waar krijgen ze energie van?7. Ze kunnen onderling vragen stellen over elkaars 
kwaliteiten en elkaar feedback geven. Op pagina 23 vindt u een format voor een kwa-
liteiteninterview. Bied ook de leidinggevende ondersteuning aan in het begeleiden van 
medewerkers. Als kwaliteiten duidelijk zijn, kan samen worden besproken of er binnen 
het werk genoeg mogelijkheid is om talenten en kwaliteiten in te zetten. Een instrument 
dat bij uitstek bedoeld is om leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek 
te brengen is de HR-cyclus. Op verschillende momenten per jaar zijn zij in dialoog met 
elkaar over zaken die er echt toe doen in uw organisatie. Een HR-cyclus geeft aanvulling 
aan het proces van ‘waarom’ (missie, visie) naar ‘wat’ (organisatie- en afdelingsplan), 
naar ‘wie’ (de medewerker), naar ‘hoe’ (competenties)8.  

Het krachtengesprek 

Tijd: voorbereiden 30 minuten, uitvoeren 30 minuten
Aantal: 2 personen

Nodig

* één leidinggevende met een open houding en een nieuwsgierige blik

* één medewerker met een open houding

Materialen

* een vragenlijst met krachtgerichte vragen

Voorbereiding
Sommige leidinggevenden (en HRM-functionarissen) vinden het lastig om een 
gesprek te beginnen over het meer inzetten van krachten en kwaliteiten. Vooral 
omdat ze het gevoel hebben dat ze naar iets vragen waar zij niet per se iets aan 
kunnen veranderen. Toch hoeft de leidinggevende voor een krachtengesprek 
geen panklare oplossing te hebben. Het gesprek is bedoeld om medewerkers na 
te laten denken over wat zij kunnen, hoe zij willen groeien (een hogere functie, 
uitbreiding van taken, langzaam afbouwen, elders hun vleugels uitslaan) en hoe 
zij dit zelf willen realiseren. Er zijn veel (niet direct zichtbare) mogelijkheden om 
je als medewerker verder te ontwikkelen. Groei en ontwikkeling hoeven name-
lijk niet alleen te gebeuren door scholing. Ook meedenken in nieuw beleid, een 
presentatie mogen houden over een nieuw idee of tijd krijgen voor reflectie, zijn 
manieren van ontwikkeling. Wat medewerkers vooral willen is een leidinggevende 
(of HRM-functionaris) die meedenkt over hoe de medewerker zelf aan zijn of haar 
ontwikkelpunten en wensen kan werken, en die hiervoor zo mogelijk ruimte, tijd 
of andere ondersteuning biedt. 

7  Zie concrete oefening in ‘Tijd voor vitaliteit’
8  Zie voor meer informatie over de HR-cyclus o.a. www.oraki.nl

http://www.oraki.nl
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Vragen
Als HRM-functionaris kunt u de leidinggevende vragen meegeven als:
- Wat maakt jou uniek in je werk?
- Waar ben je trots op in je werk? Wat heb je daar voor gedaan?
- In welke taken zou je jouw sterke kanten vaker kunnen inzetten? 
- Heb je een idee waar je over twee jaar wilt zijn? 
- Heb je al bedacht hoe je hier wilt komen?
- Wil je hier samen over nadenken? 
-  Wat kun je zelf doen en wat heb je nodig vanuit het management,  

HRM en de directie?

Laat de medewerker een kort verslag maken van het gesprek. Zorg dat dit verslag 
bij ieder individueel gesprek of functioneringsgesprek wordt gebruikt, zodat het 
een vast onderdeel wordt.

Verbreed kwaliteiten
Door het gesprek te openen over kwaliteiten en krachten, komt u automatisch op de 
vaardigheden waarin medewerkers zich verder willen ontwikkelen. Het creëren van uit-
dagingen in het werk en het aangrijpen van nieuwe situaties, leiden tot extra motivatie 
en inspiratie. U kunt uw expertise inbrengen over het leren in verschillende levensfasen 
en ontwikkelingsfasen in het werk. Niet alle leidinggevenden zijn zich ervan bewust dat 
een pas beginnende medewerker nog moet leren om grenzen te stellen aan het werk 
en behoefte heeft aan regelmatige feedback en coaching. En dat een vakvolwassen 
beroepskracht geïnspireerd wordt door taakverbreding en het betrokken worden bij 
organisatiebrede projecten9. 
De manier waarop medewerkers zich willen ontwikkelen, kan in kaart worden gebracht 
met behulp van de leerstijlentest van Kolb. Met deze test krijgen medewerkers inzicht in 
de leerstijl die het beste bij ze past10. Te vaak wordt leren nog georganiseerd vanuit de 
gedachte van onderwijs.
Vanuit dat oogpunt vinden veel mensen leren niet leuk en wordt het gezien als een op-
gave. Leren moet voelen als een uitdaging, een interesse en de wil om te leren11. Zo leert 
de ene medewerker het beste door vakliteratuur te lezen, terwijl de ander veel beter 
leert in de praktijk. Om medewerkers te blijven stimuleren, kunt u ze uitdagen door een 
stok achter de deur te creëren, zoals het bespreken van een artikel in het teamoverleg 
of een afspraak te maken met iemand van een andere afdeling om een paar uur mee te 
lopen. Blijkt dat er meer wensen zijn dan er budget is, dan kan het management investe-
ringen afzetten tegen kosten op andere terreinen. En niet al het leren hoeft veel geld te 
kosten. Leren op de werkvloer – zoals in het kader “manieren van leren” is opgenomen 
biedt veel mogelijkheden. Dit kost misschien tijd, maar levert veel effectiviteit doordat 
het nieuwe gedrag in de praktijk wordt uitgevonden. 

9 Liefhebber, S.; Radema, D.; Arensbergen van, C. (2010) ‘Werkervaring in welzijn en jeugdhulpverlening.  
Antwoord op het gebrek aan aansluiting tussen onderwijs en praktijk.’ Publicatie van MOVISIE

10 Kijk op http://www.thesis.nl/kolb/ voor meer informatie over de leerstijlentest van Kolb. 
11 Ruijters, M. (2010) ‘Liefde voor leren.’ Uitgever: Kluwer 

http://www.thesis.nl/kolb/


Pleit voor vitaliteit  23   * * * 

Manieren van leren 

Tijd: voorbereiden 30 minuten, uitvoeren 1 – 20 uur 
Aantal: 2 personen

Nodig
- Eén of meer nieuwsgierige medewerkers
- Tijd en ruimte 
- Eén leidinggevende met een open houding
- Eén of meer collega’s ter ondersteuning bij het leren.

Materialen
- Leerstijlentest van Kolb 

Voorbereiding
Laat medewerkers de Leerstijlentest van Kolb maken, zodat zij inzicht krijgen in de 
leerstijl die het beste bij ze past. 

Uitvoering
De kunst afkijken; leren in de dagelijkse hectische praktijk door te observeren, mee 
te kijken, van anderen te horen wat wel en niet werkt, successen te analyseren. 
Samen leren: participeren, sparren, ideeën helder krijgen, onder woorden brengen 
en aanscherpen. Kennis verwerven; voorkeur hebben aan overdracht van kennis 
door onderwijs of een boek lezen. Oefenen en uitproberen; in een veilige omge-
ving het leerpunt oefenen, fouten mogen maken, kunnen concentreren en reflec-
teren, gecoacht worden. 
Ontdekken; leren als continue bezigheid, leren is in dit geval leven…door te leven, 
leert u, een eigen (interessante) weg zoeken.  
Het nieuwe leren; maak gebruik van nieuwe media. Veel medewerkers hebben een 
smartphone of tablet. Maak opdrachten die medewerkers hiermee kunnen maken 
of laat de directeur een artikel inspreken. Wanneer iemand weet wat hij wil leren, 
laat dan andere collega’s een creatieve uitdaging voor diegene verzinnen en hem 
hiermee verassen. Medewerkers kunnen aan hun eigen ontwikkeling werken waar 
ze maar willen, ze worden creatief gestimuleerd en hebben een stok achter de 
deur vanuit andere collega’s.  

Zo stuurde Aegon een aantal leidinggevenden die beter wilden leren aansturen, 
naar een workshop paardenbegeleiding. Andere collega’s met presentatieangst 
moesten spontaan een presentatie houden in het team over zichzelf en iets wat zij 
leuk vonden (privé of werk). Door de flexibiliteit van het leren, wordt het omge-
vormd tot iets leuks.

http://www.thesis.nl/kolb/
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De enige echte fout is degene 

waar we niets van leren.

- John Enoch Powell -

Geef medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid 
In de sector welzijn is een veel gehoord dilemma dat de werkdruk te hoog is en de 
financiën laag. Toch is het belangrijk om ruimte te maken voor medewerkers om zelf te 
bepalen wat zij willen ontwikkelen en hoe zij dit willen doen. Natuurlijk hebben ma-
nagement en HRM de verantwoordelijk om een opleidingsaanbod te doen. Dat waar-
borgt dat medewerkers voldoende geschoold zijn en blijven in hun vak en dat rekening 
wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Toch is het belangrijk om - naast de 
vereiste vakontwikkeling - medewerkers ook zelf te laten kiezen waarop zij zich willen 
ontwikkelen en hier ruimte voor te maken. Smaken verschillen en zo zal de ene mede-
werker veel meer behoefte hebben om uitdagingen aan te gaan en door te groeien, 
terwijl de andere in een fase van zijn leven zit waarbij hij het prettig vindt om te kunnen 
varen op routine. Diegene zal zeer waarschijnlijk een andere manier van ontwikkeling 
kiezen dan zijn collega. Kortom: het is goed om medewerkers te stimuleren om zichzelf 
uit te blijven dagen in het werk, maar laat de medewerker zelf (deels) bepalen hoe deze 
uitdaging eruit ziet. 

Personeelsgebonden opleidingsbudget

Tijd: voorbereiden 2-3 maanden, uitvoeren 1 – 2 jaar
Aantal: afhankelijk van de grootte van de organisatie

Nodig
-  één of meer HRM-functionaris(sen) met kennis over het POB en die medewerkers 

en directie kunnen overtuigen van het nut van het POB
- directie met kennis over wat een POB kan opleveren
- Tijd en ruimte

Materialen
- Budget (afhankelijk van de grootte van de organisatie)

Voorbereiding
Wanneer medewerkers worden gestimuleerd om zichzelf te ontwikkeling, leidt 
dit vaak tot meer plezier en uitdaging in hun werk. Ze werken tenslotte aan iets 
wat ze interesseert en wat ze daarbij beter maakt als professional. Een manier om 
medewerkers te stimuleren om zich te ontwikkelen, is met het POB (personeelsge-
bonden opleidingsbudget) of POR (persoonlijke ontwikkelingsrekening).

http://www.hr-kiosk.nl/xsearch/q/POB
http://www.hr-kiosk.nl/xbook/id/1211
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De POB is vanuit USA overgekomen naar Europa. Het POB bleek bij Ford een zeer 
succesvolle manier om medewerkers te motiveren bij- of nascholing te doen. Elke 
medewerker krijgt binnen het Employee Development and Assistance Programme 
(EDAP) een studietegoed (een voucher) van maximaal $ 200,- per jaar. De werkne-
mer beslist zelf over de besteding van de voucher. Hij kan dus een werkgerelateer-
de opleiding doen, maar ook schilderlessen. Ook dit valt namelijk onder werken 
aan eigen welzijn, wat uiteindelijk leidt tot een medewerker die zowel thuis als 
op het werk beter in zijn vel zit. Zo’n 100.000 medewerkers van Ford (70% van het 
personeelsbestand) hebben een vorm van scholing binnen EDAP gevolgd. Op dit 
moment neemt 35 % van het personeel deel aan een persoonlijk leertraject. Dit 
is drie maal zo hoog als het percentage mensen dat iets doet aan opleiding in de 
gehele beroepsbevolking.

Uitvoering
Medewerkers worden met het POB aangesproken op hun intrinsieke motivatie om 
aan hun eigen ontwikkeling te werken. De rol van HRM hierin, is het maken van 
een plan (samen met andere collega’s) over het instellen en implementeren van 
het POB in de organisatie, het stimuleren van de verschillende lagen in de organi-
satie om mee te doen en het stimuleren van periodieke afstemming tussen leiding-
gevende en medewerker. Uit het voorbeeld van Ford blijkt namelijk dat veel perso-
neelsleden het lastig vinden om hun eigen leerwensen te definiëren. Medewerkers 
blijken daarom pas optimaal van hun voucher gebruik te maken als zij ondersteu-
ning ontvangen voor het benoemen van leerwensen. Lee (2000) rapporteert op 
basis van een onderzoek naar de resultaten van POB dat het zelfvertrouwen van 
medewerkers groter wordt, dat er sprake is van een beter werkklimaat, dat de 
leervaardigheden van de medewerkers op de werkplek sterk zijn toegenomen, dat 
de productiviteit aanmerkelijk is gestegen, en dat de medewerkers zich sneller aan 
kunnen passen aan organisatorische veranderingen. Het kost echter vaak wel een 
aantal jaar voordat deelname aan het POB door medewerkers eigen is gemaakt. 
Het ontwikkelen van een ‘leercultuur’ heeft blijkbaar tijd nodig10. 

Meer werkvormen »
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Dimensie 2 ‘Hart’

‘Plezier in uw werk’
De tweede dimensie van vitaliteit; het hart, richt zich op passie en plezier in het werk, 
goede samenwerkingsrelaties met collega’s en klanten en voldoende steun van collega’s 
en leidinggevenden. Het gaat om erkend worden in jouw rol als professional, om de 
sfeer en het terug kunnen vallen op collega’s of leiding bij problemen of lastige situaties. 
In het onderzoek Binden en Boeien (Dam, 2011) geven vertrekkers aan dat de steun van 
collega’s zeer wordt gewaardeerd. Echter bijna de helft ervaart te weinig begeleiding 
van de leidinggevende. Hier ligt een uitdaging. HRM kan een rol vervullen in het advise-
ren en ondersteunen van de leidinggevende. Hieronder staan drie manieren waarmee u 
passie en plezier kunt versterken. 

Vijf minuten hulp is beter dan  

tien dagen medelijden.

Stimuleer goede samenwerking en sociale steun
Waarderen wat goed gaat, complimenteren…het lijkt zo eenvoudig en toch wordt het te 
weinig gedaan. Hoe vaak staat u stil bij HRM-acties die goed worden uitgevoerd? Bent u 
hier bewust trots op? Sociale steun creëer je onder andere door teams te stimuleren tijd 
te investeren in een goede samenwerking en hen stil te laten staan bij wat zij in elkaar 
waarderen. Dit geeft niet alleen een prettig gevoel bij de individuele leden van teams, 
maar creëert ook een gezamenlijke veiligheid en borgt gewenst gedrag. Weten dat je 
sociale steun krijgt als je eens een ‘mindere dag’ hebt en weten dat je wordt geaccep-
teerd door collega’s, is van grote invloed op de zin van medewerkers om naar het werk 
te gaan. Daarbij verlaagt goede samenwerking en sociale steun de drempel om elkaar 
aan te spreken op zaken die minder goed lopen. 

Zo’n aanspreekcultuur is niet alleen prettig om dagelijks in te werken, maar bewijst 
vooral haar functie op het moment dat er kleine of grote incidenten of conflicten ont-
staan in de organisatie. U kunt ervoor zorgen dat medewerkers de mogelijkheid hebben 
om incidenten of conflicten te delen, te bespreken en waar het kan aan te pakken. U 
kan zelf sociale steun bieden, maar hiervoor ook vormen als intervisie aanreiken, een 
coach aanstellen of een aantal mensen in de organisatie aanwijzen. Uw taak is om men-
sen lastige werksituaties met elkaar te laten delen, en om de mogelijkheden kenbaar 
te maken die de organisatie biedt om incidenten en conflicten op te lossen. Zorg dat de 
organisatie een duidelijke procedure heeft voor als er grotere conflicten ontstaan, die 
zowel de medewerker als de directie kan volgen om het conflict op een professionele en 
nette manier op te lossen. Zorg ook dat er een formele klachtenregeling is. Daarnaast 
kunt u als HRM-adviseur de vertrouwenspersonen handvatten bieden, waarmee zij de 
kennis en vaardigheden krijgen om medewerkers daadwerkelijk te kunnen helpen.
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Het versterken van teams

Tijd: voorbereiden 1 uur, uitvoeren 2 uur
Wie: De teamleden van één team

Nodig
Een teamspel en een extern begeleider die het spel begeleidt.

Voorbereiding
Aandacht aan samenwerking en onderlinge relaties in teams kunt u stimuleren 
met een teamspel. Een voorbeeld hiervan is ‘Samenspel in teams’ (http://www.
samenspelinteams.nl/). Hiermee leren collega’s hun eigen of elkaars kwaliteiten 
beter kennen, maar het is ook handig bij het uitpraten van conflicten en het leren 
geven van feedback. Het geeft teamleden meer inzicht in hun individuele functio-
neren en het functioneren van het team. 
Stel samen vast wat je wilt bereiken met het team. Wil je elkaar beter leren ken-
nen (startend team) of meer de diepte in? Het spel bestaat uit twee soorten 
vragen: teamvragen en persoonlijke vragen. Afhankelijk van het doel van de bij-
eenkomst maakt de begeleider een selectie van de kaarten en de vragen. De theo-
riekaarten kunnen bij het spelen achterwege blijven. Zorg dat iedereen van te vo-
ren op de hoogte is van het doel van de bijeenkomst. Maak vooraf ook duidelijke 
afspraken over grenzen. Zorg voor een tafel waar alle teamleden omheen kunnen 
zitten en leg daar de persoonlijke en/of de teamvragen op. Bereid uw introductie 
voor. Laat iemand beschikbaar zijn om mensen op te vangen als er emotionele of 
lastige zaken worden besproken. 

Uitvoeren
Teamleden stellen elkaar de vragen. Tijdens het spel kunt u als begeleider een 
time-out inlassen om te reflecteren op de samenwerking bínnen het spel. Na een 
uur kunt u als begeleider met het team de sterke en aandachtspunten van het 
team op een rij zetten en vervolgacties bespreken.

Op www.mijnteam.meermetteams.nl kunt u ook een gratis teamscan doen. Deze 
scan wordt ingevuld door alle teamleden en geeft inzicht  in de ontwikkeling van 
uw team.

Streef naar een open organisatiecultuur 
Plezier in het werk, wordt sterker ervaren wanneer er sprake is van een open organi-
satiecultuur, waarin respect voor elkaar, erkenning en eerlijkheid belangrijk worden 
gevonden. U kunt bijdragen aan een organisatie waarin mensen op niet veroordelende 
wijze maar op een bewuste manier met elkaar en samenwerkingspartners omgaan. Dit 
leidt ertoe dat medewerkers langer verbonden willen blijven aan de organisatie. Niet 
onbelangrijk in een tijd van vergrijzing. Het leidt er ook toe dat samenwerkingspartners 
en klanten de organisatie als prettig ervaren. Ook dit heeft uiteraard gevolgen voor het 

http://www.samenspelinteams.nl/
http://www.samenspelinteams.nl/
http://www.mijnteam.meermetteams.nl
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succes van de organisatie. Om in kaart te krijgen wat medewerkers, leidinggevenden 
of externe samenwerkingspartners belangrijk vinden, kunt u bijvoorbeeld een keer een 
visie- en passielunch (zie kader) organiseren of is een (interne) complimentendag. Als u 
beschikking heeft tot intranet of een interne nieuwsbrief, kunt u met enige regelmaat 
artikelen plaatsen over vitaliteit en plezier binnen het werk, bijvoorbeeld over hoe me-
dewerkers kunnen stilstaan bij het ondersteunen van elkaar binnen het team. 

Visie – passie lunch

Tijd: voorbereiden 1 – 2,5 uur, bereiden 1 uur
Wie: medewerkers, leidinggevenden, de directie van de organisatie. 
Bij een externe visie-passielunch: externe samenwerkingspartners.

Nodig
-  Mensen van binnen of buiten de organisatie 
-   Eén of meer HRM-functionarissen en/ of leidinggevenden die de lunch voorbe-

reidt en introduceert.

Materialen
- Een lunch. Mensen kunnen ook gewoon hun eigen lunch meenemen. 
- Pen en papier

Voorbereiding
Bewust zijn van de passie en het plezier in het werk en het delen van deze passies 
kan een organisatie en medewerkers een flinke boost geven om weer met frisse 
moed en plezier aan het werk te gaan. U kunt samen met een aantal medewerkers 
een visie- passie lunch organiseren. Ook wel ‘Pak je passie lunch’ genoemd. Dit is 
een lunch waarbij u met medewerkers, leidinggevenden en de directie praat over 
passie in het werk. Aan te raden is het betrekken van verschillende lagen in de 
organisatie, zodat iedereen van elkaar weet wat het leuk maakt en waaraan wie 
plezier beleeft. 
U kunt medewerkers, leidinggevenden of de directie ook voorstellen om eenzelfde 
soort lunch te organiseren met externe samenwerkingspartners, ketenpartners 
of in multidisciplinaire teams. Het is handig om in deze lunches het onderwerp 
meer af te bakenen. Bijvoorbeeld door het te hebben over passies en plezier van 
het samenwerken, of passies en plezier binnen een bepaald project of binnen een 
bepaald behandeltraject.

Uitvoeren
Tijdens de lunch hoeft u alleen het idee of het onderwerp te introduceren. Er kan 
in kleine groepen worden gesproken en of gezamenlijk. Waar het om gaat is dat 
mensen van elkaar horen wat leuk en inspirerend wordt gevonden in het werk en 
wat mensen goed vinden gaan in de organisatie. Dit werkt vaak aanstekelijk om 
zelf het werk en de organisatie met een positieve blik te bekijken.
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Vier successen met elkaar 
Een organisatie waarin successen en mijlpalen worden gevierd, is een organisatie die 
bewust bezig is met plezier, resultaten en positiviteit. Net zoals het delen van lastige 
situaties bijdraagt aan het welzijn van medewerkers, draagt het vieren van successen en 
mijlpalen dat ook. Denk aan verjaardagen, feestdagen, behaalde resultaten of afgeron-
de projecten. Het vieren kan op verschillende manier en hoeft niet altijd heel groots te 
gebeuren. Een successenmuur bijvoorbeeld waar berichtjes en foto’s op worden gehan-
gen wanneer successen en mijlpalen zijn behaald, kan al genoeg zijn. Het belangrijkste is 
dat er tijd voor wordt vrijgemaakt en dat er aandacht aan wordt geschonken. Motiveer 
medewerkers om een feestcommissie te vormen en overtuig de directie om hier tijd en 
middelen voor beschikbaar te stellen. Gezamenlijk successen vieren, versterkt de onder-
linge band en is een goede manier om collega’s op een informele manier te laten brain-
stormen over het werk en nieuwe ideeën daarbinnen. Wilt u zich meer bewust worden 
van uw eigen successen en mijlpalen? Schrijf dan eens op wat u allemaal heeft bereikt in 
de afgelopen week of weken. 

Het persoonlijke successendagboek

Tijd: voorbereiden: -, uitvoeren: 1 uur
Aantal: 1 persoon

Nodig
- Een positieve blik, wat zelfvertrouwen en trots
- Eén medewerker, manager of andere persoon.
- Een dagboek

Voorbereiding
Het successendagboek is interessant voor uzelf, maar ook voor medewerkers, 
managers en andere collega’s in de organisatie. Hiervoor hoeft de medewerker ter 
voorbereiding slechts te zorgen dat hij of zij een dagboek of schrift heeft waarin 
hij/ zij eigen successen en mijlpalen kan bijhouden. 

Uitvoeren
Negatief denken, onzekerheid en te veel stress kunnen teruggedrongen worden 
door iedere dag (gedurende een aantal weken of maanden) drie positieve dingen 
op te schrijven die de medewerker heeft gedaan. Dit kan gaan van goed zorgen 
voor zichzelf tot het afronden van een rapport of een goed gesprek met een klant. 
Het is een effectieve manier om terug te kunnen kijken op wat er allemaal goed 
gaat. Op deze manier trainen medewerkers zichzelf om bewuster te worden van 
de successen in het werk, de taken waar zij sterk in zijn en de activiteiten die goed 
gaan. Het gevolg is dat zij lekkerder in hun vel zit, zekerder van zichzelf worden 
en minder stress ervaren11.

Meer werkvormen »
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Dimensie ‘Lichaam’

“Lekker fit”
Dit is de derde dimensie van vitaliteit; het lichaam. Deze dimensie gaat over het fysiek 
lekker in je vel zitten, je fit en lichamelijk gezond voelen. In deze dimensie stimuleert 
de HRM-functionaris medewerkers niet alleen dat zij actief bezig zijn met lichamelijke 
gezondheid, maar ook dat zij preventief met hun gezondheid bezig zijn. Ze leren luis-
teren wat hun lichaam nodig heeft; zoals rust, beweging, eten, ontspanning. Uiteraard 
kunt u niemand dwingen om meer te bewegen of juist meer te ontspannen. U kunt wel 
veel doen om beide te stimuleren en leidinggevenden de nodige handvatten te geven 
om lichamelijke vermoeidheid of andere klachten te signaleren, bespreekbaar te maken 
en aan te pakken. 

Creëer een gezonde omgeving
Vanuit de afdeling HRM kunt u diverse acties op touw zetten die medewerkers bewust-
maken van de invloed van lichamelijke gezondheid op het werk en die medewerkers 
stimuleren hier daadwerkelijk iets mee te doen. Niet iedereen heeft de mogelijkheid en 
de wens om dit groots aan te pakken. Dat hoeft ook niet. Er zijn diverse kleine dingen 
die u in de organisatie kunt veranderen. De meeste grotere organisaties nemen dien-
sten af van de arbodienst. Als uw organisatie dit nog niet doet, is het aan te raden om 
een deskundige, zoals een arboarts of ergotherapeut, te betrekken in wat er beter kan. 
Deze deskundige kan medewerkers individueel informeren en laten zien hoe zij fysiek 
goed (ergonomisch verantwoord) kunnen werken en zitten. Uw organisatie kan ook een 
risico-inventarisatie (RI&E) laten uitvoeren door een arbodeskundige, uitmondend in een 
verbeterplan. Vanuit HRM kan geïnitieerd worden om een aantrekkelijke kantine te ma-
ken waar een gezonde lunch te krijgen is en waar medewerkers de tijd kunnen nemen 
om te ontspannen. Handig is als de kantineruimte aantrekkelijk, rustgevend of huiselijk 
aanvoelt. De invloed van de omgeving op de fysieke en mentale gezondheid van men-
sen wordt nog wel eens onderschat. Het blijkt echter dat medewerkers productiever zijn 
als zij prettig en efficiënt kunnen werken en de werkomgeving goed past bij de per-
soonlijke voorkeuren en wensen van de medewerker en hun werkzaamheden. Voor een 
optimale arbeidsproductiviteit moeten mensen zich zowel goed kunnen concentreren als 
gemakkelijk kunnen overleggen12. Kijkt u eens naar uw eigen organisatie. Wat straalt de 
omgeving uit? Wat zou u willen dat het uitstraalt? Wat zou een positieve invloed heb-
ben op de werksfeer? Welke acties zou u kunnen ondernemen om de omgeving aan te 
passen, meer huiselijk of aantrekkelijk te maken? U kunt hiervoor een aantal collega’s 
uitnodigen om een ‘verwonder-ronde’ door het gebouw te doen en u te verwonderen 
over de omgeving en ter plekke ideeën uit te wisselen over mogelijke aanpassingen. 

12  bron: http://www.cfpb.nl/onderzoek/faq/invloed-werkomgeving-op-organisatie/

http://www.cfpb.nl/onderzoek/faq/invloed-werkomgeving-op-organisatie/
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Medewerkerstevredenheid over de werkomgeving

Tijd: voorbereiden: -, uitvoeren: 5 minuten
Aantal: 1 persoon

Nodig
-  Feiten uit onderzoek van het Center for People and Buildings; kennis over mens, 

werk en werkomgeving. Informatie is gebaseerd op Evidence Based Reasoning: 

* Goede mogelijkheden voor communicatie en concentratie 

* Geavanceerde en vlekkeloos werkende ICT-voorzieningen 

* Goede faciliteiten zoals voldoende, schoon sanitair, informele ontmoetingsplek-
ken, restaurant 

* Goede opslagmogelijkheden (voldoende ruimte nabij de werkplek; helder onder-
scheid in afdelingsarchief, teamarchief en individueel archief) 

* Een aantrekkelijke vormgeving van gebouw en inrichting (kleur, materiaal, vorm, 
licht, daglicht, planten, kunst) 

* Ergonomisch ontworpen meubilair 

* Aantrekkelijk binnenklimaat wat betreft temperatuur, luchtkwaliteit, licht, 
akoestiek 

* De mogelijkheid om zelf invloed te kunnen uitoefenen op de werkomgeving 
(persoonlijke aankleding, klimaatregeling)

De werkomgeving wordt niet gewaardeerd in geval van: 

* Te weinig plekken die passen bij het werk van het moment 

* Geluidoverlast 

* Gebrek aan privacy (continu gezien en gehoord worden) 

* Onhandige en inefficiënte indeling van de omgeving 

* Onveiligheid 

Uitvoering
Loop het lijstje eens langs met een aantal collega’s van verschillende afdelingen 
om te bespreken aan welke elementen jullie organisatieomgeving wel en niet 
voldoet. Of bekijk jullie omgeving eens met een vitaliteitsbril op en kijk eens of je 
verbeterpunten ziet die met een lichte inzet aan te passen zijn.
Bron:  
http://www.cfpb.nl/onderzoek/faq/invloed-werkomgeving-op-organisatie/#c450

http://www.cfpb.nl/onderzoek/faq/invloed-werkomgeving-op-organisatie/#c450
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Goed praktijkvoorbeeld ‘FatimaFitaal’

Zoals iedereen weet kan het werk in de zorgsector zwaar zijn. Niet alleen is het li-
chamelijk soms zwaar, maar ook de werkdruk is vaak hoog en het is soms lastig om 
het werk echt los te laten op het moment dat de dag tegen een einde loopt. 
Zorginstelling Fatima heeft een manier gevonden om haar medewerkers af en toe 
te ontlasten en lekker te verwennen, zodat zij fit en gezond blijven. Ieder jaar krij-
gen medewerkers een aantal punten waarmee ze op de website FatimaFitaal ‘ge-
zondheidsproducten’ kunnen kopen, zoals leefstijlcursussen, sporten en wellness. 
Medewerkers kunnen zelf het product kiezen dat aansluit op hun persoonlijke 
behoeften. Daarnaast staat er op de website informatie over hoe medewerkers ge-
zond kunnen blijven en hoe dit het werk en hun eigen welzijn positief beïnvloed. 

Zorg voor bewustzijn over de fysieke gesteldheid
Eén van de taken van de HRM-functionaris is het informeren van medewerkers en 
leidinggevenden over zaken rondom arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. Hierbin-
nen valt ook vitaliteit van medewerkers en de fysieke gezondheid. De discussie bestaat 
echter of werkgevers zich met de fysieke vitaliteit van haar medewerkers mag bemoeien. 
Toch blijkt uit een vitaliteitspeiling van CZ (2010) dat bijna 75% van de medewerkers 
en werkgevers vindt dat een werkgever de medewerker mag attenderen op een meer 
of minder gebrek aan vitaliteit. Opvallend is ook dat slechts 6% van de bedrijven die 
zijn onderzocht voor de CZ-peiling, jaarlijks een health check uitvoert, terwijl de wens 
hiervoor bij zowel werkgevers als werknemers veel groter is. Juist in zorg en welzijn, 
waarin het werk soms ergonomisch zwaar kan zijn en medewerkers geen goede balans 
kunnen vinden tussen werk en privé, kan een health check veel inzicht opleveren. Wan-
neer u op dit gebied iets wilt doen, kunt u een interne peiling doen naar de wensen, 
verwachtingen en grenzen rondom de aandacht van de organisatie op de gezondheid 
van de medewerkers. We raden wel aan om acties vanuit de bottum-up benadering te 
introduceren. Een health check kan namelijk overkomen als zorg voor de medewerker, 
maar ook als controle of wantrouwen. In de peiling kunt u direct vragen naar wensen 
van medewerkers rondom ondersteuning bij lichaamsbeweging, goede voeding en een 
gezonde leefstijl. Niet alleen is het interessant voor de individuele werknemer om meer 
inzicht te krijgen in zijn of haar belastbaarheid en fysieke gesteldheid, maar het is ook 
interessant voor de organisatie om een totaal beeld te krijgen van de gezondheid en de 
arbeidsbelastbaarheid van zijn werknemers13. Vanuit HRM kunt u een vervolg geven op 
de verzamelde informatie door in het beleid de mogelijkheid op te nemen voor mede-
werkers om hun fysieke gesteldheid te testen en zo inzicht te krijgen op hun vermogen 
om te kunnen gaan met werkdruk en belastbaarheid. Er zijn hiervoor diverse tests, die 
zowel medewerkers als de organisatie veel inzicht geven in de fysieke en geestelijke ge-
zondheid van de medewerkers en het belang kunnen laten zien van (preventieve) acties 
die de belastbaarheid verhogen. 

13 Bron: Onderzoek van het UMC Groningen, in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Cen-
trum Promotion naar de belastbaarheid van arbeid. http://www.ucpg.nl/?page_id=129

http://www.ucpg.nl/?page_id=129
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Tijd: 10 minuten – 10 uur, Afhankelijk van het vervolg dat er aan wordt gegeven.
Aantal: alle medewerkers die hieraan mee willen werken.

Nodig:
- De werkvermogens monitor
- Work Ability Index
- PMO Healthcheck 

Voorbereiden
Er zijn diverse testen beschikbaar, die inzicht geven in de fysieke en mentale ge-
zondheid van medewerkers. Het is aan uw organisatie om te bepalen welk instru-
ment het beste past.

Uitvoeren 
WerkVermogensMonitor® (www.preventned.nl) 
Instrument dat PreventNed heeft ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. 
Doel: Het in kaart brengen van het risico op uitval en verbetering van de gezond-
heid, productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers. 
Werkwijze: Het instrument bestaat uit vijf fasen die uiteindelijk leiden tot een 
advies ter verbetering van gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit aan de 
opdrachtgever. Deze beslist of er persoonlijk terugkoppeling van resultaten zal 
plaatsvinden en of een aanvullend onderzoek nodig is. 

Work Ability Index (www.workabilityindex.nl) 
De Work Ability Index (WAI) is ontwikkeld in Finland, waar vergrijzing al twintig 
jaar een actueel thema is. Experts hebben onderzoek en experimenten uitgevoerd, 
om mensen langer in goede gezondheid en met plezier te laten werken.
Doel: Inzicht krijgen in duurzame inzetbaarheid, door het lichamelijke en gees-
telijke werkvermogen van medewerkers te meten of te wel de mate waarin een 
werknemer gezond kan blijven werken. 
Werkwijze: Bij de Work Ability Index worden zes fasen doorlopen; voorbereiding, uit-
zetten (van vragenlijsten), analyse, terugkoppeling, vervolgactiviteiten en evaluatie. 
De Work Ability Index wordt tevens binnen de WerkVermogensMonitor gebruikt. 

PMO Healthcheck (www.add-arbo.nl) 
Deze health check is een medische check waarmee preventief mogelijke gezond-
heidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen worden gesignaleerd. 
Doel: informeren en adviseren van medewerkers om eventuele risico’s te onder-
kennen en zich actief op zijn/haar gezondheid te richten. 
Werkwijze: Er zijn drie soorten health checks, waarin medewerkers diverse medi-
sche gezondheidschecks krijgen. Dit kan gaan tot het meten van bloeddruk tot 
risicobepaling van hart- en vaatziekten of een algeheel lichamelijk onderzoek.

Gezondheidstesten voor medewerkers

http://www.preventned.nl
http://www.workabilityindex.nl
http://(www.add-arbo.nl
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Sluit aan op leeftijd
In zorg en welzijn is steeds meer sprake van vergrijzing onder de medewerkers. Om erop 
voorbereid te zijn dat over een paar jaar een grote groep mensen met pensioen gaat, is 
het aan te raden om hier als organisatie nu al plannen voor te maken. Een eerste stap 
is het maken van een strategische personeelsplanning. Hoe ziet het huidige personeels-
bestand er uit? Hoe ziet het er over 5 à 10 jaar uit? Welk percentage neemt het werk 
over als er mensen met pensioen gaan? Zijn er spanningen of kloven tussen het huidige 
en toekomstige personeelsbestand (qua kennis en kunde)? Hoe kan de organisatie dit 
overbruggen? Met een levensfasebewust personeelsbeleid kunt u inspelen op leeftijd en 
levensfasen. Het sluit aan op mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen van me-
dewerkers van alle leeftijden en in alle levens- en loopbaanfasen. Het is onderdeel van 
algemeen duurzaam inzetbaarheidbeleid14. Met levensfasebewust beleid vergroot u de 
kans dat medewerkers, die hun laatste arbeidsjaren in gaan op een gezonde en vitale 
manier blijven werken en zo optimaal mogelijk blijven functioneren. Een organisatiecul-
tuur waarin regelmatig levens- en loopbaanfase wordt besproken, ondersteunt de me-
dewerker in zijn loopbaancompetentie en maakt het makkelijker om een minder goede 
match met de functie, nu of in de toekomst, te bespreken en op te lossen. Een organisa-
tie waar het gewoon is om te spreken over energiegevers en energievreters en waar men 
elkaar inspireert, maakt het makkelijker voor alle medewerkers om hun zegje te doen 
(Expertisecentrum LEEFTIJD). Op deze pagina kunt u verder lezen over personeelsinstru-
menten die aansluiten op de verschillende levensfasen. 

14  Bij het exepertisecentrum Leeftijd (www.leeftijd.nl) vindt u uitgebreide informatie over levensfase bewust beleid. 

http://www.leeftijd.nl
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Teammatrix

Tijd: voorbereiden halve dag, uitvoeren; 2 - 3 dagen
Aantal: één team

Nodig
- Eén HRM-functionaris of leidinggevende
- Een matrix voor alle individuele teamleden
- Kennis over aansluiten op levensfasen en werkervaring.  

Voorbereiden
U kunt leidinggevenden vragen of zij (samen met u) een matrix kunnen maken 
van hun team, waarmee u, de leidinggevende en de medewerkers zelf een helder 
beeld krijgen van de leeftijdsopbouw van het team en levensfase waarin indivi-
duele medewerkers zitten. De matrix kunt u desgewenst uitbreiden met contract-
vorm, werkervaring, talenten, interesses en persoonlijke omstandigheden. Zo kunt 
u beter inspelen op de behoeften van medewerkers, de toekomst van het team en 
weet u beter waar u naar zoekt als u nieuwe medewerkers aanneemt. 

Naam medewerker

Leeftijd

Contractvorm

Werkervaring

Levensfase

Talenten

Interesses

Pers. omstandigheden

Uitvoeren
Vervolgens kunt u of de leidinggevende het tijdens coachingsgesprekken of func-
tioneringsgesprekken hierover met elke medewerker hebben. In dit gesprek wordt 
de vraag gesteld: hoe kun jij het beste tot je recht komen in deze organisatie en 
in deze levensfase? U kunt de begeleiding van de medewerker, afstemmen op de 
levensfase en de fase van werkervaring van de medewerker. Op de site van MOVI-
SIE bij beroepsontwikkeling of op www.leeftijd.nl vindt u achtergrondinformatie 
die ondersteunend kan zijn bij het afstemmen en aansluiten op levensfasen en 
werkervaring.

Meer werkvormen »

http://www.movisie.nl/131557/def/home/beroepsontwikkeling/werkervaring/werkervaring_van_beginner_tot_expert/
http://www.movisie.nl/131557/def/home/beroepsontwikkeling/werkervaring/werkervaring_van_beginner_tot_expert/
http://www.leeftijd.nl
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Dimensies ‘Ziel’

“De zin van uw werk”
De vierde dimensie van vitaliteit, is de ziel. De ziel richt zich op de zin en de betekenis 
van het werk. Voor veel mensen is het belangrijk dat zij zich nuttig voelen en zien dat 
hun werk ergens toe bijdraagt. Uit het onderzoek Boeien en Binden blijkt bijvoorbeeld 
dat de belangrijkste vertrekreden van mensen bij een organisatie is, dat zij het niet eens 
zijn met de koers van de organisatie. Vaak leidt dit geschil ertoe dat medewerkers niet 
het werk kunnen doen op de manier die zij betekenisvol of nuttig vinden. Vooral in de 
welzijnssector blijkt de link tussen nuttig willen zijn voor anderen en daardoor het werk 
boeiend en interessant vinden, een belangrijke rol te spelen.15 Natuurlijk kunnen mede-
werkers en organisatie afscheid van elkaar nemen als doelstellingen niet (meer) overeen-
komen, Het is echter wel pijnlijk – en vermijdbaar – als dat gebeurt omdat medewerkers 
onvoldoende betrokken zijn bij de koerswijziging en niet hebben kunnen bijdragen. Wat 
kunt u hierin als HRM-functionaris bieden?

Een wijde blik  

verruimt het denken

- Loesje -

 
Inspiratiebronnen van medewerkers
In het werken met mensen zouden medewerkers regelmatig stil moeten staan of hun 
hart nog in het huidige werk en bij die specifieke doelgroep ligt. Halen ze nog inspiratie 
uit het werk? Krijgen ze er nog energie van? Het verkrijgen van inzicht hierin stuurt ze 
niet alleen om het werk te (blijven) doen dat binnen de dimensie ‘ziel’ goed bij ze past, 
maar het is ook de eerste stap om te kijken hoe zij opgedane inspiratie meer kunnen 
doorvoeren in het werk. Door de hoge werkdruk, schieten veel medewerkers vaak in de 
automatische piloot. Het is op drukke momenten lastig om stil te staan. Maar vaak levert 
het stilstaan bij wat inspireert en misschien ook niet meer inspireert, een nieuwe kijk en 
nieuwe ideeën over het werk op. Een grote fout die medewerkers in de welzijnssector 
soms maken, is dat ze uit verantwoordelijkheidsgevoel te lang met een bepaalde doel-
groep of in een bepaalde setting blijven werken. Hun hart en ziel liggen er eigenlijk al 
niet meer. Niet alleen voor de medewerker zelf, maar vooral ook voor de cliënt is het op 
zo’n moment belangrijk om te kijken naar een andere baan.    

15  Zie Kluft, Van Leeuwen en Talma (2011) MOVISIE Publicatie ‘De zinvolle hulpverlener’
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Inspiratie interview

Bereidingstijd: voorbereiden 20 minuten, uitvoeren; 1 uur
Aantal: 2 personen

Nodig
- Eén inspiratie-interview
- Eén interviewer
- Eén verteller  

Voorbereiden
Laat medewerkers elkaar interviewen over hun drijfveren en energiebronnen in 
het werk. In het interview kunnen vragen staan als: Wanneer voelen zij zich nuttig 
en zinvol? Wanneer zijn zij trots op hun werk? Wanneer voelen zij zich gewaar-
deerd? Hoe uit dit zich in het werk dat zij doen? Waar halen zij hun inspiratie 
vandaan? Wie zijn zij als een voorbeeld? Etc.

Uitvoeren
Door het inspiratie-interview kunnen medewerkers elkaar inspireren om vanuit 
een ander (inspirerend) standpunt naar hun eigen werk te kijken. Vaak levert het 
voor alle betrokkenen een hernieuwde positieve blik op, soms ook nieuwe ideeën 
en frisse moed om weer aan de slag te gaan. Het kan zijn dat iemand erachter 
komt dat hij niet meer op de juiste plek zit. Zorg dat hier vanuit het management 
of HRM serieus op in wordt gegaan en dat die medewerker goed wordt begeleid. 
De ‘ziel’ heeft tenslotte een enorme impact op hoe iemand in het werk staat en 
hoe hij of zij het werk uitvoert.

Laat medewerkers hun koers bepalen
Het betrokken houden van medewerkers bij het werk en bij de organisatie kan worden 
verstrekt door medewerkers hun eigen loopbaandoelen te laten bepalen. Medewerkers 
die specifieke doelen voor ogen hebben, werken bewuster naar de situatie toe waar zij 
voor geïnspireerd zijn. Andersom is het makkelijker om doelen bepalen, wanneer me-
dewerkers zich bewust zijn van wat hen inspireert en motiveert in het werk. Inspiratie 
en weten welke koers je wilt varen beïnvloeden elkaar dus wederzijds. Uiteraard spelen 
beschikbare financiën, ambitie en functie hierin een rol, maar het kunnen nastreven van 
eigen waarden en normen, het kunnen bijdragen aan wat jouw aanspreekt en waar je 
gelukkig van wordt, is van net zo’n groot belang. U kunt dit stimuleren bij medewerkers 
door ze bijvoorbeeld de vragen te stellen: Stel je voor dat je op je eigen afscheidsbor-
rel bent, omdat je met pensioen gaat. Wat wil je dat de mensen over je zeggen? Wat 
heb je bereikt? Wat vertelt je in je speech? Op welke mijlpalen ben je trots? Dit is een 
effectieve manier voor medewerkers om te verbeelden waar zij naartoe willen werken. 
Zo komen medewerkers erachter of zij de juiste dingen doen en tegelijkertijd of zij deze 
dingen juist doen. Op deze manier voorkomen medewerkers dat zij de verkeerde maat-
schappelijke ladder beklimmen. Maak medewerkers bewust van het feit dat zij hard 
kunnen werken en goede resultaten kunnen bereiken, maar dat dit niet helpt wanneer 
zij werk doen dat niet bij ze past en dat er voor hen niet toe doet.
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Ambities realiseren als team

Tijd; 1 uur
Aantal: één team

Nodig
- Eén team
- Eén interviewer
- Eén verteller 

Voorbereiden
Niet alleen als individu kunt u doelen stellen in uw werk. Ook als team kunt u 
samen doelen stellen waar u als team aan wilt werken. Dit kunnen heel praktische 
zaken zijn, maar het kan ook gaan over zielsverwante doelen. 

Uitvoeren
Laat een team eens samen koffie drinken of even informeel bij elkaar zitten. Laat 
de teamleden één voor één iets zeggen over wat zij eigenlijk belangrijk vinden in 
de wereld of wat hun persoonlijke missie is. Of laat de teamleden dit op een poster 
schrijven. Waar zouden zij graag meer of minder van zien? Pak er één of twee ideeën 
uit, onafhankelijk van hoe groot of ontastbaar ze ook lijken te zijn en bespreek ver-
volgens hoe u dat als team meer en vaker in het werk kan laten terug komen. 

Wie het laatst lacht,  

sterft tenminste vrolijk  

- Loesje -

* Stel iemand heeft aangegeven dat er veel meer gelachen zou moeten worden. 
Daag dan eens uit om dat in het werk of bijvoorbeeld de teambespreking te 
brengen.

* Stel iemand vindt dat er meer harmonie op de wereld moet zijn. Dat er geen 
mensen buitengesloten moeten worden. Bespreek samen hoe hier vorm aan kan 
worden gegeven in het team.

* Stel iemand wil actief bijdragen aan een jongerenproject in de sloppenwijken van 
Ethiopië. Ook dit kan worden ondersteund door het team of vanuit de organisa-
tie. Dit geeft niet alleen een gevoel van erkenning en steun, maar zegt ook iets 
over het imago dat de organisatie of het team nastreeft.

Wordt er besloten om als team echt aan het besproken idee te gaan werken, dan 
kunt u er voor kiezen om het idee kort uitwerken met SMART. Hiermee maakt u 
het idee; specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Het wordt 
op deze manier omgezet tot concrete acties.
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Geef medewerkers zeggenschap 
U verbindt medewerkers ook aan de organisatie wanneer zij mogen meedenken en 
zeggenschap krijgen bij de beleids- en de visieontwikkeling van de organisatie. Op deze 
manier zorgt u niet alleen voor afstemming tussen waarden en normen van de individu-
ele medewerkers en die van de organisatie, u zorgt er ook voor dat medewerkers zich 
betrokken voelen bij de organisatie. 
De organisatie erkent hiermee dat de mening van de medewerker belangrijk is en 
luistert er ook oprecht naar en doet er iets mee. Hiermee geeft u medewerkers ook op 
organisatieniveau het gevoel van betekenis en nut; twee belangrijke kenmerken van de 
dimensie ziel. Zeggenschap kunt u op allerlei gebieden geven. Zo kunnen medewerkers 
meedenken over een passend waarderings- of beoordelingssysteem. Ze kunnen mee-
denken over hoe de organisatie kan bezuinigen of hoe vitaliteit een vast onderdeel van 
het beleid kan worden. Maar ook binnen de wat meer ‘softe’ gebieden kan de organi-
satie haar medewerker volgen. Stel dat wordt aangegeven dat medewerkers graag in 
een maatschappelijk betrokken organisatie werken. U kunt dan de optie geven dat de 
organisatie, in plaats van de kerstlunch, een goed doel steunt. Blijf afstemmen met het 
personeel en blijf goed luisteren naar wat zij aangeven. Vaak kan dit ook de directie 
goed helpen om te bepalen welke koers de organisatie zal varen. Op pagina XXX vindt u 
meer informatie over het vergroten van invloed bij medewerkers.

Leg het mij uit en ik vergeet het 

Laat het me zien en ik onthoud het misschien, maar betrek me 

erbij en ik begrijp het.

- Chinese wijsheid -
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Waar is de directie nieuwsgierig naar?

Tijd: voorbereiden: 4 uur, uitvoeren: 1 uur
Aantal: de hele organisatie

Nodig
- De directie
- Eén HRM functionaris
- Afgevaardigden van het personeel
- Eén vragenlijst  

Voorbereiden
Door de drukte van de dag is het logisch dat de directie niet continu kan stilstaan 
bij hoe medewerkers over bepaalde beleidsonderwerpen denken. Toch is het mis-
schien interessant om eens met een aantal medewerkers om de tafel te gaan zitten 
en de ideeën van medewerkers te horen over het organisatiebeleid.

Uitvoeren
Vraag de directie eens of zij weten hoe hun personeel denkt over onderwerpen als 
de organisatiecultuur, werkomgeving, beoordelingssysteem of salariëring. Grote 
kans dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen dat zij hier goed van op de hoogte 
zijn. Stel dan voor om hiervoor een keer een bijeenkomst te organiseren. Zorg 
daarbij wel dat het geen uur wordt, waarin de medewerkers alleen maar klagen 
bij de directie. Geef van te voren aan dat het een opbouwende discussie moet wor-
den. Houd het positief door oplossingsgerichte- en waarderende vragen te stellen 
of door positief geformuleerde stellingen te maken. De mensen mogen te allen 
tijde JA, EN……zeggen, maar de uitspraak JA, MAAR….is uit den boze.
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Goed praktijkvoorbeeld ‘De Rabobank’

De Rabobank heeft in 2009 een grote slag gemaakt op integraal vitaliteitsmanage-
ment. Hun argument hiervoor: 
‘De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewer-
kers topprestaties leveren. Resultaatgericht en ondernemend zijn. Dat kunnen ze 
alleen, als ze vitaal zijn én blijven.’

Ondersteunende tips vanuit de aanpak

* Start kleinschalig en beheerst, bij succes voorzichtig uitbouwen

* Maak gebruik van bestaande, bewezen methodes  
(Rabobank gebruikte ‘The 7 habits van Stephen Covey)

* Vitaliteit is een gezamenlijk verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer

* De leidinggevende helpt en ondersteunt, maar… 

* …de medewerker neemt zelf initiatief en is de lead als het gaat om eigen 
vitaliteit

Resultaten

* Daling ziekteverzuim (5,4% -> 2,0%)

* Teamgeest en werk-privé balans sterk verbeterd*

* Afname burn-out risico*

* Toename tevredenheid*

* Persoonlijk actieplan en eigen verantwoordelijkheid

* Vitaliteit bespreekbaar onderwerp

Valkuilen

* Niet voldoende informeren, betrekken en ‘activeren ‘van medewerkers

* Wat is precies ‘vitaliteit’?

* Teveel focus op ‘fysiek’

* ‘Vitaliteit’ als buzzword/ hype

* Resultaten gemeten in tweede vitaliteitsmeting dd. juli 2009 en verzuimcijfers

Meer werkvormen »
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 Dimensie ‘Hoofd’

In de volgende twee oefeningen gaan we aan de slag met kwaliteiten. De eerste oefe-
ning is bedoeld om zicht te krijgen op eigen kwaliteiten. De tweede oefening is bedoeld 
om na te gaan in hoeverre iemand zich laat leiden door kwaliteiten: zet je ze bewust in 
en benut je ze optimaal?

Oefening 1 ‘Talenten-interview’

Zoek iemand in de groep die jou goed kent en die je kunt bevragen op jouw kwali-
teiten. Je kunt ook eventueel iemand opbellen, als je in deze groep niemand kent. 
Laat hem vertellen hoe hij jou ziet, welke kwaliteiten jij volgens hem hebt en op 
welke wijze hij jouw kwaliteiten tot uiting ziet komen in de verschillende terrei-
nen van je leven. Onthoud je van commentaar en vraag door.

Oefening 2 ‘Laat jij je leiden door je kwaliteiten?’

Vorm een tweetal en interview elkaar om de beurt met behulp van de 
onderstaande vragen:
1.  Welke van je kwaliteiten kun je goed kwijt in je werk? Welke minder of  

helemaal niet?

2. Welke van jouw kwaliteiten zou je meer willen inzetten in je werk?

3. In welke situatie houd je je kwaliteiten – al dan niet bewust – achter?

4. Met welke kwaliteiten durf je niet goed voluit te gaan?

5.  Op welke manier wil jij je de komende tijd meer laten leiden door je kwaliteiten?

6. Welke kwaliteiten wil je de komende tijd nog meer ontwikkelen?

Extra werkvormen
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 Dimensie ‘Hart’

Vaak weet je diep in je hart heel goed wat je wilt in een bepaalde situatie of in jouw 
werk. Het zijn de rationele argumenten die je er dan vanaf houden jouw hart ook echt 
te volgen. Ze zetten je aan het piekeren en maken dat je niet je hart volgt. Deze oefe-
ning is een soort gewetensonderzoek.

Oefening ‘Met hart en ziel’

* Wees eens eerlijk: wat weet je diep in je hart over je verlangens?

* Waar haal je je inspiratie vandaan? Hoe kun je dit vaker inzetten in je werk?

* Wat doe je met hart en ziel? Hoe kun je dit vaker inzetten in je werk?

* Wat maakt dat je eventueel aarzelt om gehoor te geven aan die verlangens?

Tip: Het inspiratiespel en de handleiding van Gerrickens en Verstege (2002) geeft richting bij het beant-

woorden van de vragen over; ‘Waar haal ik inspiratie vandaan’, ‘Wat wil ik?’ et cetera
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 Dimensie ‘Lichaam’

Het is algemeen bekend dat langdurige stress slecht is voor de gezondheid. Via ademha-
ling kan stress niet alleen worden opgespoord, maar het kan er ook mee worden vermin-
derd. Ademhaling is de cruciale barometer voor lichamelijke en mentale fitheid. Het kan 
stress, onrust, fitheid, werkdruk en ontspanning beïnvloeden.

Het belang van ademhalen bij stress

Tijd: uitvoeren: een paar minuten
Wie: uzelf, de medewerker die het gaat doen

Nodig
Een paar minuten waarin u het werk opzij legt.

Voorbereiding
Zittend achter uw bureau hoeft u eigenlijk maar een keer of zes per minuut in- en 
uit te ademen. Ademt u sneller, dan is uw lichaam alert, klaar om te rennen, te 
vechten of de presentatie te houden bij de raad van bestuur die u pas overmorgen 
hebt. Dat is stress. Het ideale ritme, waarin hartslag en ademhaling optimaal sa-
menwerken, is vaak een cyclus van tien seconden - vandaar die zes keer per minuut 
ademhalen in rust. Wie meer dan twintig keer per minuut ademt, ademt even snel 
als iemand die hard tegen de wind in fietst. Doet iemand dat de hele dag dan is hij 
aan het einde van de dag moe. Hij kan pijn krijgen in zijn schouders - daar zitten 
de ademhalingsspieren - en hartkloppingen.

Uitvoeren
Pak uw horloge en ga even zitten waar niemand u ziet, want u gaat iets geks 
doen: ademhalen. Tel een paar minuten lang uw uitademingen en deel die door 
het aantal minuten. Haalde u meer dan tien keer per minuut adem? Meer dan 
vijftien keer? Dat is te veel. 
Lukt het u niet om de snelle ademhaling te doorbreken? Adem dan diep in door 
uw neus naar de buik. Blaas dan heel langzaam via uw mond de lucht weer uit, als-
of u zachtjes een blad van een boom wegblaast. Deze oefening kost 20 seconden 
en kan de ademhaling weer rustig krijgen en het gevoel van stress verminderen. 
Het is ook een goede oefening om de ergste spanning vlak voor een presentatie of 
spannend gesprek weg te halen. 

(Bron: Artikel ‘Omgaan met stress, adem je rustig’ uit Intermediar (16-02-2011). 
Kijk voor het hele artikel op: http://www.intermediair.nl/artikel/werk-en-gezond-
heid/225111/omgaan-met-stress-adem-je-rustig.html

http://www.intermediair.nl/artikel/werk-en-gezondheid/225111/omgaan-met-stress-adem-je-rustig.html
http://www.intermediair.nl/artikel/werk-en-gezondheid/225111/omgaan-met-stress-adem-je-rustig.html
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 Dimensie ‘Ziel’

Deze inspiratiekaarten kunt u gebruiken wanneer u een collega een hart onder de riem wilt 
steken of wanneer u collega’s wilt inspireren om aan de slag te gaan met vitaliteit. Print de 
pagina dubbelzijdig uit, knip de kaartjes los en u bent klaar om anderen te inspireren.

ziel

ziel

ziel

ziel

ziel

ziel
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* Vraag een deelnemer een inspirerende 
spreuk, gebeurtenis, gedicht of 
persoon te noemen. 

* Laat deze medewerker daarover 
vertellen.

* Neem in het jaarplan een aantal 
activiteiten of doelstellingen op die 
bijdragen aan het vergroten van 
inspiratie en het ontwikkelen van de 
energiewinst binnen uw organisatie.

* Over twee jaar krijgt uw organisatie 
een prijs voor meest vitale organisatie 
van het jaar. Wat hebben jullie 
gedaan, wat heeft u bereikt, wat levert 
het op en wat had u nodig? 

* Laat mensen hierop aangeven hoe 
hun energiebalans is m.b.t.: 
- de inhoud van hun functie; 
- het management; 
- de organisatiecultuur; 
- de omgeving; werkomgeving, 
omstandigheden, collega´s, klanten 
etc.

* Introduceer dan naast cyclische 
gesprekken - het jaarlijkse 
‘energiegesprek’, waarin onder 
meer de energiethermometer wordt 
besproken.

Stel op een teamvergadering  
voor eens in de maand ruimte  

te maken voor “inspiratie” 

Bekijk het komende jaarplan met uw 
vitaliteitsbril op. 

Oefening ‘Dromen over mogelijkheden 
in de organisatie’:  

Voer een energiethermometer als 
personeelsinstrument in. 

* Ontwikkel de missie en visie van uw 
organisatie vanuit deze drijfveren. 
Stem vervolgens de strategische, 
tactische en operationele processen 
hierop af.

‘Rijkdom ligt niet in het hebben van 
veel bezittingen, maar in het hebben 

van weinig behoeften’
(EPICTETUS)

Vraag mensen welke drijfveren van de 
organisatie ze willen verminderen of 

ontwikkelen.
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 Levensfasebewust beleid

Op pagina 34 is al kort ingegaan op het nut van het aansluiten op leeftijd. Hieronder 
vindt u een overzicht van de personeelsinstrumenten die aansluiten bij de verschillende 
levensfasen. Uitgebreide informatie over levensfasebewust personeelsbeleid vindt u op 
www.leeftijd.nl

Personeelsinstrumenten van levensfasebewust beleid

Door het bewust in acht nemen van leeftijden en levensfasen tijdens gesprekken, 
kunt u beter aansluiten op de behoeften en wensen die uw medewerkers hebben. 

Oriëntatiefase: indicatie leeftijd: < 25 jaar
Personeelsinstrumenten
- Heldere informatie over spelregels van het bedrijf
- Regelmatige feedback en gericht ontwikkelingsplan
- Begeleiding door mentor
- Stages op andere afdelingen; traineefuncties
- Feedback jongeren inzetten voor innovatie

Ambitiefase: indicatie leeftijd: 25 - 35 jaar
Personeelsinstrumenten: 
-  Verdere professionalisering of managementtaken, zoals participatie aan netwer-

ken of projectgroepen
-  Combinatie arbeid/privé ondersteunen, zoals deeltijdarbeid, flexibele werktijden, 

thuiswerken 

Stabilisatiefase: indicatie leeftijd: 35 - 45 jaar
Personeelsinstrumenten 
- Betrekken bij organisatiebrede projecten of management
- Taakverbreding of (horizontale) functiebeweging
- Loopbaancoaching

Balansfase: indicatie leeftijd: 45 - 55 jaar
Personeelsinstrumenten 
- Sturen op positieve waardering van senioriteit
- Beperking van fysieke en mentale belasting
- Stimuleren tot deelname aan training en cursussen 
- Participatie faciliteren aan zelfgekozen projecten/taken
- Mentor/coachfuncties 
- Aanpassing arbeidsduur of -patroon

http://www.leeftijd
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Verzilveringsfase; indicatieleeftijd: > 55 jaar
Personeelsinstrumenten
- Aanpassing arbeidsduur of -patroon
- Beperking van fysieke en mentale belasting
- Mentor/coachfuncties
- Training specifiek voor senioren
- Herontwerpen functie

Uitvoeren
Het bereiden van levensfase bewust leidinggeven, is het eigen maken van deze 
informatie en hier tijdens individuele gesprekken, functioneringsgesprekken en er 
gedurende de dagelijkse werkzaamheden rekening mee houden en op inspelen.
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Investeren in vitaliteit is belangrijk en noodzakelijk om medewerkers met plezier te 

laten werken en aan de organisatie te binden. Een vitale organisatie kent een lager 

ziekteverzuim, een beter imago en minder ongewenst verloop. Ontdek met deze 

wegwijzer hoe u vanuit HRM kunt werken aan een vitale organisatie. U vindt hierin  

handvatten, praktische tips en handige werkvormen.




