
   

15 tips uit de praktijk  

” Vanzelfsprekend: Vitaliteit in het Bedrijf!” 

1. Kies voor een integrale visie op de aanpak. Vitaliteit vraagt om een integrale 

aanvliegroute; gezondheid, betrokkenheid, ontwikkeling en ondersteuning van medewerkers 

hebben allemaal effect op Vitaliteit. Er zijn verschillende methodes voor handen, kom in 

gesprek en ontdek wat het beste past.  

2. Creëer draagvlak bij het topmanagement en blijf dat doen. Wijs bijvoorbeeld op de 

verhoogde pensioenleeftijd, vergrijzing, het verband tussen ongezond leven en 

ziekteverzuim en wijs op de positieve invloed van vitale medewerkers op de medewerkers- 

betrokkenheid, productiviteit en daarmee de winst.  Laat met regelmaat resultaten zien. 

3. Maak de vitaliteit van werknemers onderdeel van het takenpakket van managers. Laat 

Vitaliteit terugkomen in bila en werkoverleg, zowel het mentale als het fysieke component. 

Laat managers vragen wat zij kunnen doen om de vitaliteit te verhogen.  

4. Naleving vraagt extra aandacht. Een manager die “roken” gedoogt op plekken waar het 

niet mag of erger, zelf meedoet is funest.  

5. Koppel het thema Vitaliteit aan Veiligheid. Veiligheid op de werkvloer is (vaak) al ingebed 

in de organisatie, het belang is evident en er zijn overlegstructuren. Het is efficiënt en 

makkelijk om het thema vitaliteit hierin mee te nemen. Een fitte en vitale medewerker  

maakt minder (veiligheids-)fouten!  

6. Focus op energie. Besteed aandacht aan energieke en betrouwbare werknemers – maak 

ze ambassadeurs. Als deze groep groter wordt, heeft dat een positieve invloed op de groep 

“kwetsbaardere” werknemers.  Ontwikkel positieve energiebronnen en communiceer 

hierover.  

7. Zet een (gecombineerde) leefstijlcoach en/of vitaliteitsadviseur in. Vanuit dezelfde 

gedachte: spreek over inzetbaarheid en gezondheidsmanagement in plaats van 

ziekteverzuim. Persoonlijke aandacht en expertise over gezondheid komt de uitkomst ten 

goede. 

8. Nodig de bedrijfsarts de werkvloer op. Elke week een uur of twee in (onverwachts) 

contact met de uitvoering geeft veel (ver)binding en informatie over wat er speelt. 



   

9. Denk na over de rokersruimte. Waarom zou je iets dat zo schadelijk is voor de 

gezondheid eigenlijk faciliteren op de werkvloer? Bij veel bedrijven kan er nergens meer 

gerookt worden op het terrein.  

10. Sta op en beweeg. Lange tijd achtereen zitten is schadelijk voor de gezondheid blijkt uit 

onderzoek van TNO. Ook zelfs als je regelmatig sport! Neem de trap eens. Maak staand 

bellen en staand vergaderen mogelijk, haal de dienblaadjes bij de pantry weg zodat iedereen 

zelf zijn koffie of (bij voorkeur groene) thee haalt. Er zijn bedrijven die zelfs loopbanden en 

fietswerktafels in het kantoor hebben staan. Van ieder zit-uur 5 minuten bewegen is uiterst 

goed voor ons fysieke systeem!   

11. Betrek werknemers. Het wordt pas echt leuk als je andere werknemers kunt helpen met 

gezonder leven door hen te coachen, te inspireren en verantwoordelijkheid te laten inzien 

en nemen voor hun eigen gezondheid.  

12. Beloon “gezond gedrag”. Verleid werknemers om meer in beweging te komen, maak het 

leuk. Bij sommige verzekeraars kunnen verzekerden punten sparen voor leuke dingen als ze 

hun  leefstijl verbeteren. En wie houdt er nou niet van sparen in Nederland? Het werkt als 

een trein en belonen kan ook in de vorm van aandacht en waardering (zie tip 11). 

13.  Bied een gevarieerde keuze aan van mogelijke interventies; voor ieder wat wils! Denk 

daarbij ook bijvoorbeeld aan het thuisfront, want die invloed is niet te onderschatten. Denk 

aan kookworkshop voor het gezin, activiteit van beweging voor het gezin tegen een 

gereduceerde prijs, lezing over slaap of over mindfull eten voor de werknemer samen met 

de partner.  

14.  Wees helder over de verwachtingen; het is mede in bedrijfsbelang zo wel ook in het 

belang van de medewerker om een gezonde(re) leefstijl aan te nemen en zich daardoor 

vitaler te voelen;  en dat is (best) hard werken!   

15. Volharding in Verandering = Voldoening in Vitaliteit, daarom Factor V!   

Graag kom ik in gesprek om ideeën en visie uit te wisselen. Voor vragen of informatie 

Factor V op mail info@factorv.nl of op telefoonnummer 06-25433348 of  www.factorV.nl 

Een vitale dag!  Birgit Snelleman  

  “Change only takes place through action” (Dalai Lama) 
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