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sta jij elke dag stil bij je eigen vitaliteit? Waarschijnlijk is het 

antwoord op deze vraag ‘nee’. Toch onderkennen zowel 

de overheid, het bedrijfsleven als individuen het belang van 

vitaliteit. In de sport is het een vanzelfsprekendheid: zonder 

fysieke en mentale vitaliteit geen prestaties. Maar hoe zien 

we dat in relatie tot andere beroepen?  

Voel jij je een topsporter die bewust fi t is als 

je op weg bent naar je werk of je klanten? 

Vaak wordt het belang van vitaliteit vooral 

onderkend als deze onder druk staat. Immers, 

dan ervaren we dat dit eff ect heeft op de 

veerkracht, bevlogenheid en prestaties. 

Eff ecten die niet alleen bedrijven en organi-

saties, maar ook de maatschappij als geheel 

raken. De samenleving en het bedrijfsleven 

veranderen in een steeds hoger tempo en de 

complexiteit neemt dagelijks toe. Medewer-

kers en organisaties kunnen alleen overleven 

wanneer zij over voldoende vitaliteit en aan-

passingsvermogen beschikken. Vanwege dit 

belang voor jou, je collega’s en je organisatie 

heeft schouten research onderzoek gedaan 

naar de vitaliteit van medewerkers in organi-

saties. De uitkomsten tref je in deze publicatie 

aan. Naast dit onderzoek hebben wij ook 

vertegenwoordigers uit de wetenschap en 

het bedrijfsleven gevraagd om hun visie op 

VoorWoord

vitaliteit in bepaalde omstandigheden te ge-

ven. Door de interviews met hen krijg je een 

helder beeld van hun meningen over vitaliteit. 

In het eerste hoofdstuk staat de relatie tussen 

vitaliteit en succes van teams en organisaties 

centraal. Een belangrijke vraag is of je regie 

kunt nemen op vitaliteit. In het tweede 

hoofdstuk nemen we je mee in dit vraagstuk. 

De infographic in het derde hoofdstuk geeft 

in een oogopslag de uitkomsten van het 

vitaliteitsonderzoek 2015 beknopt weer. 

In het vierde en vijfde hoofdstuk komt de 

relatie van vitaliteit met verandering en 

ontwikkeling aan bod en staan we 

stil bij vitaliteit en balans. zonder uit-

zondering wordt door alle gespreks-

partners het belang van vitaliteit 

van medewerkers en organisaties 

onderstreept. De wijze waarop ze 

dit doen en de argumenten die ze 

hiervoor aandragen zijn situationeel 

verschillend en alle even relevant. je 

krijgt hierdoor een kleurrijk palet aan 

visies op vitaliteit. 

drs. jessica van Wingerden MBA MCC

Directeur research

mr. drs. jos van kessel 

CEO schouten Global

Door het uitbrengen van deze publicatie 

vragen wij je stil te staan bij het belang van 

vitaliteit. Voor jezelf en je omgeving. Maak 

kennis met de uitkomsten van ons onderzoek 

onder ruim 1.750 respondenten en laat je 

inspireren door onze gesprekspartners, die 

vanuit diverse perspectieven het belang van 

vitaliteit in relatie tot verschillende aandachts-

vlakken belichten. Als dit je vaanspoort om 

het gesprek over vitaliteit aan te gaan, is ons 

doel bereikt. Vitality Connected!

‘DE sAMENLEVING EN 
HET BEDrIjfsLEVEN 
VErANDErEN IN EEN 
sTEEDs HOGEr TEMPO’

Wist Je dat? 

12% van de

medewerkers uit 

het vitaliteits-

onderzoek vitaal is
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Vitaliteit, een thema met grote betekenis voor ieder individu 

binnen en buiten de context van werk. De steeds sneller 

veranderende wereld waarin complexiteit en onzekerheid 

dominant zijn, doet een beroep op de wendbaarheid, 

veerkracht en vitaliteit van mensen. Tegelijkertijd staan 

inclusie en meedoen centraal. 

Onze participatiesamenleving vraagt niet 

alleen om meedoen, maar ook om inves-

teren in jezelf en in elkaar. Interesse tonen, 

nieuwsgierig zijn en open staan voor het 

onbekende. Nederland als open economie, 

onderscheidt zich internationaal niet door 

grondstoffen of lage loonkosten maar door 

het ondernemen, ontwikkelen en innoveren. 

De mate waarin werknemers en onderne-

doende: passie en energie zijn onontbeerlijk 

om een zinvolle bijdrage te kunnen blijven 

leveren. Vitale medewerkers die vanuit een 

goede balans met passie en energie werken, 

maken het verschil. De vitaliteit van mensen 

heeft immers niet alleen een directe invloed 

op duurzame inzetbaarheid en gezondheid 

maar ook op creativiteit en innovatie. zoals 

Tom Touber - Chief Operation Officer van 

de Volvo Ocean race - zo mooi zegt, zorgt 

vitaliteit ervoor dat je bedrijf in topvorm is. 

Vitaliteit is belangrijk, maar helaas niet van-

zelfsprekend. Dat laat ons onderzoek duidelijk 

zien. zoals de onderzoeksuitkomsten tonen, 

is slechts 12% van de respondenten vitaal. 

Daarbij zien we dat 30% van de respondenten 

niet vitaal is. kortom: er is werk aan de winkel 

om de vitaliteit, passie en energie in organi-

saties te versterken. Met hoeveel zin ben jij 

vanmorgen opgestaan om te gaan werken? 

In de gesprekken met Tom Touber, Anje-

Marijcke van Boxtel - Director Coaching van 

schouten Global en coach Team Brunel -

en Beate van der Heijden - Hoogleraar 

strategisch HrM aan de radboud universiteit 

- wordt zowel vanuit een praktijkgerichte als 

Ik heb heel vaak zin om aan  

het werk te gaan als ik  

‘s morgens op sta

Als ik werk, voel ik me  

heel vaak fit en sterk

Op mijn werk bruis

ik heel vaak van energie

21%

Grafiek | Vitaliteit in Nederland
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‘PAssIE EN ENErGIE zIjN 
ONONTBEErLIjk OM EEN 
zINVOLLE BIjDrAGE TE 
kuNNEN LEVErEN’

mers productief, gemotiveerd en gezond wil-

len en kunnen werken, is daarom van groot 

belang voor onze economie en samenleving. 

Het draait niet alleen om langer werken of 

een hogere productiviteit, maar ook te kun-

nen en willen bijblijven bij alle ontwikkelingen 

die mens en arbeid raken. Inzetbaar zijn tot 

en met je 67e is belangrijk, maar niet vol-

inleiding

25%

wetenschappelijke invalshoek het belang van 

vitaliteit belicht. De feiten over vitaliteit, werk-

druk en burn-out die uit ons onderzoek naar 

voren komen, versterken deze gesprekken.  

Ongeacht het perspectief waaruit je kijkt, 

delen de verschillende werkelijkheden het 

belang van vitaliteit voor mens en organisatie: 

Vitality Connected!

25%

 mee oneens  mee eens
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‘WErkEN AAN 
ViTAliTEiT Is 
INVEsTErEN 
IN mENS & 
ORgANiSATiE’

Vitale branches

In het onderzoek is, naast de vitaliteit van 

Nederland, ook gekeken naar de vitaliteit in 

branches. Branches worden getypeerd door 

een specifi eke werkomgeving met daarbij 

komende taakeisen zoals fysieke of juist meer 

mentale belasting. Maar ook door een eigen 

cultuur en opvattingen over werk en vitaliteit. 

Opvallend in de onderzoeksbevindingen 

zijn de contrasten tussen branches die laag 

of hoog op vitaliteit scoren. zo zien we dat 

de zakelijke dienstverlening procentueel de 

26% 58% 16%

39% 52% 9%

34% 57% 9%

34% 55% 11%
61%

23% 63% 14%

29% 56% 15%

26% 61% 13%

30% 60% 10%

Grafi ek | Vitaliteit in branches

zakelijke dienstverlening

financiële instellingen

Onderwijs

zorg en welzijn

IT en communicatie

Groot- en detailhandel

Industrie

Overheid, openbaar bestuur

meeste respondenten met een hoge vitaliteit 

kent, terwijl industrie en overheid hier bedui-

dend lagere cijfers tonen. Binnen overheid en 

openbaar bestuur is de combinatie van het 

procentueel laagst aantal medewerkers dat 

vitaal is en het grootste aandeel medewerkers 

die niet vitaal zijn opvallend. Inzicht in vitaliteit 

is een startpunt voor verandering. Vanuit 

inzicht in de vitaliteit binnen branches en 

organisaties kun je gericht een vitaliteitstrate-

gie ontwikkelen. Meten is weten, en denken 

is doen. Werken aan vitaliteit is feitelijk 

investeren in mens en organisatie op korte én 

lange termijn.

   niet vitaal           neutraal          vitaal
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Werk is net sport. Wil je topprestaties leveren, dan moet je 

team in topvorm zijn. zodat je de slimste tactieken bedenkt. 

snel inspringt op kansen. Effectief samenwerkt. Maar hoe 

doe je dat? Hoe wordt je team zo energiek, zo vitaal? 

We kijken in de keuken van de Volvo Ocean race. Want 

het team dat die race organiseerde, bruist van de energie. 

Het leverde een topprestatie. Tom Touber, Chief Operating 
Officer Volvo Ocean Race – de drijvende kracht achter de 

organisatie – vertelt hoe dat in z’n werk ging. 

Wat heb jij met vitaliteit? mensen zeggen 

altijd dat ze je zo energiek vinden. Dat je 

jong en dynamisch overkomt. 

‘Ha, leuk om te horen! zo ben ik nu eenmaal. 

Ik ben ervan overtuigd dat die energie nodig 

is om een goede prestatie te leveren. Aan al 

mijn projecten werk ik dus met volle energie, 

overgave en passie. Om het doel te bereiken. 

Dat levert trouwens ook weer nieuwe energie 

op. Op die energieke manier werkte ik jaren 

geleden al bij Brunel, waar veel mensen me 

van kennen. zo werk ik nog steeds, afgelopen 

jaren bij de organisatie van de Volvo Ocean 

race. Een prettige en aanstekelijke manier 

van werken die goede prestaties levert.’

Wat houdt vitaliteit in?

‘Vitaliteit betekent voor mij leven in de brou-

werij. Bruisen van energie. Inzet met ziel en 

zaligheid. Daar hoort ook onenigheid bij, 

interVieW

MET VITALITEIT Is jE 
BEDrIjf IN TOPVOrM 

pittige discussies en soms slaande deuren. Dat 

toont aan dat iemand betrokken is. Wat ook 

hoort bij vitaliteit is diversiteit. Verschillen en 

andere standpunten leveren nieuwe inzichten 

op en een andere dynamiek. Dat heb je nodig 

in een vitaal team. 

 Wat ook hoort bij vitaliteit is  
 diversiteit.

Daarom voeg ik aan een team graag ‘wild 

cards’ toe. Afwijkende teamleden, bijvoorbeeld 

uit een heel andere branche. Of een enthou-

siasteling die een generatie jonger is dan de 

rest. Dat brengt leven en nieuwe inzichten. 

Natuurlijk kun je met zo’n wild card ook mis 

zitten. Dat merk je snel genoeg, dan neem je 

weer afscheid.’ 

Hoe ging dat bij de Volvo Ocean Race?

‘Dan zal ik je eerst de dynamiek van het werk 

toelichten. De voorbereiding begint al drie 

jaar voor de feitelijke start van de race. Die tijd 

is vooral nodig om havens te contracteren. 

In die voorbereidingsfase hebben we een 

klein team van zo’n 35 man. Maar tijdens de 

race loopt dit op: 150 man direct personeel, 

aangevuld met 50 lokale medewerkers 

en 600-700 vrijwilligers in elke haven. Dat 

zijn veel disciplines, karakters, culturen en 

nationaliteiten bij elkaar. Met velen werken 

we maar kort samen: hooguit een maand. 

Maar iedereen draagt bij aan het succes. ze 

moeten allemaal een topprestatie leveren. 

Dat lukt nooit door ze hiërarchisch aan te 

sturen. Daarom werken we radicaal anders. 

Hoe? Een voorbeeld: we hebben vrijwilligers 

die met een apparaatje het aantal – miljoe-

nen – bezoekers telden. We lieten hen inzien 

waarom dat tellen zo belangrijk was: om de 

veiligheid te waarborgen en om aan te tonen 

of we ons doel van x bezoekers haalden. zo 

kreeg hun werk betekenis en deden ze het 

vol overgave. Nog zoiets: we gaven weinig 

regels mee. Dat beperkt de creativiteit alleen 

maar. We gaven medewerkers juist vrijheid. 

Dat motiveerde enorm. We zagen dat men-

sen hun eigen verantwoordelijkheid namen 

Wist Je dat? 

Vitaliteit toe blijkt te nemen naarmate 

medewerkers ouder worden? zoals 

onderstaande grafiek laat zien scoren 

medewerkers van 55 jaar en ouder be-

duidend hoger op vitaliteit ten opzichte 

van hun jonge collega’s. 

Grafiek | Vitaliteit naar leeftijd
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omdat ze zich betrokken voelden. ze zetten 

hun beste beentje voor.’ 

Dat klinkt ideaal. Hoe krijg je dat voor elkaar?

‘Het klinkt simpel: stel als organisatie een doel, 

of enkele doelen. zorg dat iedereen in de 

organisatie dat doel kent en begrijpt, van de 

directie tot de keukenhulp. zo nodig herhaal je 

het elke dag. je helpt afdelingen en individuen 

vast te stellen op welke manier ze kunnen 

bijdragen aan deze doelen. Verder laat je zo 

veel mogelijk los. je stelt zo min mogelijk 

regels op.  

 

 Van regels wil je af, die  
 beperken de creativiteit.

Geen vaste werktijden, geen job omschrij-

vingen of procedures hoe iets moet worden 

gedaan. Afdelingen en mensen mogen zelf 

bepalen hoe ze hun optimale bijdrage leveren 

aan de doelen. 

profiel 
tom touber 
 

 studeerde scheepsbouwkunde aan  

 de Tu Delft en Bedrijfskunde aan  

 de universiteit van Twente.

 Werkte o.a. bij Océ en Brunel. Als 

 lid van de raad van Bestuur bege- 

 leidde hij de introductie van Brunel  

 op de Amsterdamse Effectenbeurs.

 Was verantwoordelijk voor het  

 management van de Brunel  

 sunenergy sponsoring in de Volvo  

 Ocean race 1997-98. raakt gefas- 

 cineerd door de parallel tussen  

 prestatiemanagement in het  

 bedrijfsleven en de topsport.

 Betrokken bij vijf deelnames aan de  

 Volvo Ocean race. Wint in editie  

 2005-06 met Team ABN AMrO.

 Tegenwoordig actief als COO van 

  de Volvo Ocean race organisatie.

‘HET Is EssENTIEEL DAT 
HET DOEL INsPIrErEND Is’
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Of als je tussendoor even een boodschap wilt 

doen, een stukje hardlopen. Om vervolgens 

in het weekend – toen je een geweldige 

brainwave had – het projectplan af te maken. 

jij bepaalt. Daar krijg je energie van.’ 

Dat vraagt wat van medewerkers

‘Inderdaad. Bij die vrijheid hoort discipline 

die de medewerker zelf moet nemen. Dat 

gaat vaak vanzelf hoor. Medewerkers dragen 

die verantwoordelijkheid bijna automatisch. 

sommigen moeten wennen en hebben een 

duwtje in de goede richting nodig. Ook dat 

gaat veelal vanuit de groep, men spreekt el-

kaar aan. Als leidinggevende hoef je slechts af 

en toe op te treden, bijvoorbeeld als grenzen 

van de groep worden overschreden. spreek 

je een tijd af voor een vergadering? Dan 

ben je er ook op de afgesproken tijd. Te laat 

komen staat gelijk aan desinteresse, en dis-

respect naar je collega’s. Daar moet je hard 

in zijn: de eerste keer een waarschuwing, de 

tweede keer exit.’ 

Het vraagt ook heel wat van managers

‘Nogal. Dit is zelfs de lastigste verandering in 

het hele proces. Bedenk maar: maak iemand 

leidinggevende en hij voelt zich machtig en 

wil managen. Dat moet je dus juist niet doen. 

 Managers moeten vooral  
 niet managen.

Maar dat is lastig af te leren. Nog zo’n para-

digma om mee af te rekenen: een manager 

moet alles weten wat er speelt. Dat werkt 

dus niet. Want om dat in stand te houden 

moeten vragen van de ene afdeling aan de 

andere altijd via de manager lopen. Die het 

werk dan inplant bij zijn mensen. Onnodig 

traag, betuttelend en demotiverend. je wilt dat 

medewerkers van diverse afdelingen het werk 

onderling direct regelen. Dat kan best. ze kun-

nen prima zelf inschatten of het bijdraagt aan 

het gestelde doel, en wat prioriteiten heeft. 

Er hangt veel af van een doel. Hoe formu-

leer je dat?

‘Het is essentieel dat het doel – of de doelen, 

want het mogen er best een paar zijn – in-

spirerend is. Voor ‘vergroten van de aandeel-

houderswaarde’ loopt niemand warm. Het 

is een uitdagende taak voor de bedrijfstop 

om de doelen zo inspirerend te formuleren 

dat medewerkers zich eraan willen verbin-

den. Het moet bovendien begrijpelijk zijn 

geformuleerd. Ik begeleid wel eens dit soort 

sessies met hoger management. Daar komen 

altijd lijstjes op tafel met politiek fantastische 

formuleringen. Maar die niet te onthouden 

zijn. Dan vraag ik tijdens het verlaten van de 

vergaderzaal wat het ook alweer was. Dan 

komt er een verkorte versie. Die gebruiken 

we dan, omdat we die korte versie wél bij 

alle medewerkers tussen de oren krijgen. Een 

goed geformuleerd doel is bijvoorbeeld ‘con-

current Y passeren’ of een nieuw product als 

eerste op de markt te hebben. Bij de Volvo 

Ocean race gebruikten we ‘een goed com-

petitieve vloot van minimaal zeven deelne-

mende boten’. sommige organisaties lukt het 

niet een doel te formuleren dat medewerkers 

motiveert, dus gebruiken ze een financiële 

bonus als prikkel. Dat is misplaatste motivatie 

en gedoemd te mislukken.’

En vervolgens laat je iedereen vrij? 

‘functieprofielen, werkprocessen, beslisbo-

men, we veegden ze allemaal aan de kant.

 

 Van vrijheid krijg je energie.

Medewerkers gaven we zoveel mogelijk vrij-

heid. Dat is heerlijk. Bedenk maar: als jouw 

baas je zegt dat je komend jaar zoveel klanten 

moet bellen, of nog erger: dat je tussen 9:00 

en 17:00 uur op kantoor moet zijn, dat voelt 

beperkend, je wilt het doorbreken. je voelt je 

betutteld. Maar als je baas uitsluitend het doel 

stelt en je de ruimte biedt om bijvoorbeeld 

eerst je kind naar school te brengen en daarna 

pas te starten, voel je je prettig. 

‘Er Is GEEN ruIMTE 
VOOr AuTOrITEIT EN 
CONTrOLE’

70%

Ik kan vaak zelf beslissen hoe  

ik mijn werk uitvoer

VriJheid geVen loont 

Bij de Volvo Ocean race was een van de 

doelen om de relatie tussen de haven en 

de stad Alicante te verbeteren. Daar had 

de race ook een museum. Een museum-

medewerker had bedacht dat het doel 

behaald zou worden door alle bewoners 

gratis entree te geven.  

Op eigen houtje heeft zij dat uitgevoerd. 

Daar was veel lef voor nodig. Want je 

loopt inkomsten mis. Maar wat een 

resultaat. Want inderdaad, de relatie met 

de inwoners van Alicante verbeterde 

aanzienlijk.

 mee eens mee oneens
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Nee, de grootste drempel om tot zo’n vitale 

organisatie te komen is dat managers moeten 

afrekenen met deze paradigma’s. Dat is nog 

niet zo makkelijk. Hoe makkelijk of moeilijk 

dat is, verschilt per land of per organisatie. In 

China, zuid-Europa of Engeland hecht men 

bijvoorbeeld erg aan hiërarchie. Daardoor zijn 

medewerkers vaak afstandelijker, werken ze 

niet vrijuit samen en richten ze zich niet direct 

tot elkaar. Dat maakt het lastiger. In Nederland 

hebben we dat gelukkig minder, maar wij mis-

sen dan weer vaak de discipline.’

Waarom zouden organisaties deze vitale 

werkwijze willen?

‘Het kan best zijn dat je vorig jaar koploper 

was. Als je dit jaar alles hetzelfde aanpakt, zal 

je niet nog eens winnen. Hoe dat kan? je 

concurrentie heeft geleerd en haar aanpak 

verbeterd. zelfs een winnend team heeft dus 

alle reden om te vernieuwen. Verliezende 

teams al helemaal. Nog een reden: als je mo-

gelijkheden of je doelen veranderen. Moet je 

bijvoorbeeld met minder mensen en minder 

budget juist meer resultaat halen? Dan is het 

tijd voor een drastisch andere aanpak. Dat 

was bij de Volvo Ocean race de aanleiding 

om het over een andere boeg te gooien. 

Overigens verandert de markt ook: als je als 

medewerker eenmaal op deze manier hebt 

gewerkt, wil je niet meer anders. Als jouw 

organisatie het ze niet kan bieden, kijken 

professionals verder. Genoeg redenen om nu 

te veranderen, lijkt me zo.’ 

Overtuigend!  

Hoe pak je dit als organisatie aan?

‘Van bovenaf. Het gehele seniormanagement 

moet het omarmen, en een voorbeeld zijn. 

Iemand van het senior management moet 

worden vrijgemaakt om – eventueel met steun 

van een coach – het nieuwe gedachtengoed 

non-stop uit de dragen. Liefst samen met 

enkele enthousiastelingen in alle lagen van 

de organisatie. Een andere manier: breng een 

club mensen de organisatie in die al op zo’n 

manier werken. Beide methoden werken als 

een vliegwiel: het begint bij enkelen, die in 

hun directe omgeving langzaam vertrouwen 

‘DOOD 
HOUT MOET 
jE DurVEN 
SNOEiEN’

- TOM TOuBEr Grafiek | Vitaliteit naar opleidingsniveau

geen vooropleiding

MBO
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Wist Je dat? 

 Vitaliteit wordt niet bepaald door de 

opleiding die je hebt gevold, maar 

door de manier waarop je in je werk 

staat. Het vooroordeel dat bijvoorbeeld 

hoger opgeleiden vitaler zijn dan lager 

opgeleiden blijkt onterecht, zoals de 

onderstaande grafiek laat zien.
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winnen. Waarna anderen de nieuwe werkwijze 

adopteren. Wat daarbij helpt is om goede initi-

atieven uit te vergroten en publiek te delen en 

te belonen. Dan stel je het goede voorbeeld 

en dat doet volgen.’

 

Wat helpt daarbij?

‘Het helpt als je lef hebt. kies juist niet de 

gebaande paden, maar zoek nieuwe ma-

nieren om je werk te doen. Durf afwijkende 

procedures te kiezen. Bijvoorbeeld een sol-

licitatieproces. Voor de Volvo Ocean race 

plaatsten we in 2008 ’s ochtends een vaca-

ture waarvoor diezelfde middag het gesprek 

was. Ter plaatse moesten kandidaten direct 

beslissen of ze bereid waren drie dagen later 

naar Ierland te vliegen. Beslissen om dan een 

jaar lang vrijwel non stop van huis te zijn. 

Degene die dan komt bovendrijven, heeft 

absoluut de juiste motivatie. zo heb ik nog 

een voorbeeld. Vorig jaar bleef een kandidaat 

video editor ons maar stalken. Met creatieve 

videoberichten en out of the box ideeën. Hij 

had geen relevante ervaring of diploma’s, dus 

steeds werd hij in eerste instantie afgewezen 

door onze Hr-afdeling. Toch hield hij maar 

aan. Totdat ik zei: die kerel heeft de juiste 

instelling. Die moet erbij als ‘wild card’. Hoe 

hij het in praktijk deed? fantastisch! Hij bleek 

een aantal totaal vernieuwende en waarde-

volle ideeën te hebben en die hebben we 

gerealiseerd.’

 Diversiteit leidt tot ideeën.

Het zit vast niet altijd mee. Wat kan 

tegenzitten?

‘Er zijn mensen die niet meer passen. Mensen 

die het niet proberen, die niet willen. Of die 

denken dat de oorzaak van problemen altijd 

‘WEEs krITIsCH: DrAAGT 
HET ECHT BIj AAN HET 
HALEN VAN HET DOEL?’ 

buiten zichzelf ligt. Managers die controle of 

autoriteit niet kunnen loslaten. Medewerkers 

zonder discipline. Voor die mensen heb je 

geen ruimte in je nieuwe organisatie. Ik noem 

dat dood hout. Dat moet je durven snoeien. 

je kunt er aan trekken wat je wilt, maar het 

gaat niet groeien. zo heeft ook Volvo Ocean 

race afscheid moeten nemen van een aantal 

medewerkers en senior managers. Dat was 

echt niet makkelijk om te doen. Maar voor 

alle partijen was het wel het beste. Hoe eer-

der je de knoop doorhakt, hoe beter.’

kun je nog meer praktische tips geven?

‘Haha, je wilt echt een succes maken van vita-

liteit in jouw organisatie, hè? Wat daarbij helpt 

is een nieuwe vaardigheid: leer nee te zeggen.  

Er is altijd te weinig tijd of geld. Het domste is 

om dat te verspillen aan dingen die er net niet 

toe doen. stel dat er een vraag op je af komt. 

Bijvoorbeeld deelname aan een beurs of een 

samenwerking. Het lijkt je superleuk om te 

doen. Het geeft veel publiciteit. Verleidelijk. 

Maar wees kritisch: draagt het echt bij aan het 

halen van het doel? 

 Geef geen antwoord op vragen 
 waar je geen verstand van hebt.

Is het antwoord nee, of slechts in beperkte 

mate, durf dan nee te zeggen. Anders besteed 

je energie aan randzaken, dat kost energie. 

Een andere variant van nee zeggen: simpel-

weg geen antwoord geven op vragen waar je 

geen verstand van hebt. Niet bluff en of stoer 

doen. Want als je de verkeerde keuzes maakt, 

is dat niet eff ectief.’

Tot slot een open vraag: wil je nog iets 

toevoegen?

‘Het is vooral erg leuk om op zo’n manier te 

werken. je krijgt er energie van en dat is heel 

besmettelijk. Het is gezond voor iedereen. 

Begin er daarom vandaag nog mee. Maar 

houd er rekening mee dat na pieken ook 

dalen komen. je werkt toe naar een deadline 

of een doel. Tot die tijd bruis je van energie 

en dat is leuk. Maar de boog kan niet altijd 

gespannen staan. Dan gaat de rek eruit. Dus 

zodra de prestatie is geleverd, is het tijd voor 

ontspannen. Voor mij betekent dat rust. 

Niks doen. Mijn gezin zien. Het water op en 

naar de horizon staren. Vaak denk ik op zo’n 

moment ‘dit nooit weer’. Maar zodra mijn 

batterij weer is opgeladen, kan ik weer bergen 

verzetten. Dan bedenk ik alweer de volgende 

uitdagingen.’

Wist Je dat? 

Aan het vitaliteits-

onderzoek meer 

vrouwen dan 

mannen hebben 

deelgenomen? 

36%
mannen

64%
vrouwen
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Als coach van Team Brunel in de Volvo Ocean race 

reisde ze meer dan anderhalf jaar de hele wereld rond. De 

zwaarste zeilrace rond de wereld vraagt het uiterste van de 

bemanning. Mentale en fysieke topconditie zijn daarin nog 

maar de helft van het vitaliteitsvraagstuk. Het gaat om steile 

leercurves en de drive om altijd te willen groeien. stopt je 

wil om te leren en te groeien, dan heb je een probleem. 

Anje-marijcke van boxtel, Director Coaching van Schouten 
global, vertelt over vitaliteit als dé sleutel tot succes op 

individueel en teamniveau.

Vitaliteit in een complexe en onzekere 

wereld 

Een zeilteam in de zwaarste zeilrace ter 

wereld is een mooie metafoor voor het be-

drijfsleven. Als organisatie, leider of team maak 

je een plan en ga je de concurrentie aan in 

een complexe, onvoorspelbare wereld die erg 

onstuimig is. Onderweg krijg je te maken met 

succes en tegenslag, moet je buitengewoon 

gedreven en veerkrachtig zijn om je doel te 

bereiken. In de afgelopen editie van de Volvo 

Ocean race waren alle boten voor het eerst 

exact gelijk aan elkaar. Met gewoon goede 

zeilers red je het niet, het is de bemanning 

als geheel die het verschil maakt. De concur-

rentie is immens. Dat blijkt wel als in meerdere 

etappes van duizenden zeemijlen de boten 

op slechts enkele minuten van elkaar over 

interVieW

zONDEr fOCus OP 
ONTWIkkELING GEEN 
VITALITEIT

de fi nish komen. Hoe smeed je een team dat 

beschikt over zoveel veerkracht en vitaliteit 

om deze uitdaging aan te gaan?

Anje-Marijcke van Boxtel is vanaf de selectie 

betrokken bij het team. In de topsport is het 

gebruikelijk om al in de selectie te voldoen 

een aantal basisvoorwaarden: er wordt gese-

lecteerd op fysieke en mentale sterktes. Het 

gaat dan met name om lichamelijke conditie, 

om Iq, Eq, ervaring, vaardigheden en om de 

vraag hoe je in een team past. Maar dit is nog 

maar de helft van vitaliteit. 

 Natuurlijk wil elke zeiler de 
 Volvo Ocean race winnen, 
 maar dat alleen is niet 
 voldoende.

Ambitie en teamrollen

De andere helft zit in intrinsieke motivatie, 

cultuur en continue groei. Het begint daarom 

met het uitspreken van een gezamenlijke 

droom of ambitie. Natuurlijk wil elke zeiler de 

Volvo Ocean race winnen, maar dat alleen 

is niet voldoende. Want de een heeft per 

defi nitie een totaal andere weg voor ogen om 

dat doel te bereiken dan de ander. Individuen 

moeten intrinsiek verbonden zijn in de droom 

van het team: het gezamenlijk kompas. 

Teams worden steeds diverser. Net als in een 

organisatie is Team Brunel in de Volvo Ocean 

race een team met veel diversiteit: verschil-

lende nationaliteiten, grote leeftijdsverschillen 

en verschillende specialismen. je duikt onder 

die verschillen door bij ieder teamlid de 

individuele waarden naar boven te krijgen en 

deze te verbinden in een set teamwaarden. 

De teamidentiteit is vervolgens voorschrijvend 

in gedrag. Wanneer je bovendien als teamlid 

haarfi jn weet wat de individuele bijdrage en 

toegevoegde waarde is van jezelf én van 

je andere teamleden, creëer je een cultuur 

waarin iedereen is vertegenwoordigd.

Eigen regie en blijvend ontwikkelen

Naast deze duidelijkheid in rollen en verant-

woordelijkheden is eigen regie en een con-

stante focus op ontwikkeling een versterkende 

impuls voor vitaliteit. Binnen een team moet 

je er dus voor zorgen dat die ontwikkeling tot 

bloei komt. Als je het onderscheid wilt maken 

in een vloot briljante concurrenten, moet je 

snel leren en blijven ontwikkelen. 

 stopt je wil om te leren en 
 te groeien, dan heb je een 
 probleem. 

Nieuwe manieren en ideeën bedenken om 

meer van een windvlaag te profi teren dan de 

Wist Je dat? 

         van de deel-

   nemers aan het onderzoek

   een leidinggevende positie

   bekleed? Wat niet wil 

   zeggen dat de andere 

   van de deel-

nemers aan het onderzoek 

geen leiding neemt vanuit 

eigen regie.

         van de deel-

   nemers aan het onderzoek

   een leidinggevende positie

34%

66%



25VITALITY CONNECTED! 24

anderen en zo de concurrentie af te schud-

den. Het is de uitdaging om een cultuur te 

creëren die niet is gericht op controle of het 

vermijden van fouten, maar die is gefocust op 

het ontwikkelen van talenten. Vertrouwen, res-

pect en het juiste voorbeeld geven zijn dan in 

leiderschap en samenwerking essentieel. 

Vitaliteit in individu, team en organisatie 

Wat kan het bedrijfsleven hiervan leren? In 

een snel veranderende en complexe wereld 

is samenwerken cruciaal voor high perfor-

mance. Daarom ten eerste de aandacht voor 

het verbinden van het algemene doel aan de 

individuele waarden. In teams en organisaties. 

 Leiders met eigen agenda’s  
 zorgen vooral goed voor hun  
 eigen droom.

De ‘eigen agenda’s’ daarbij op tafel brengen, 

want leiders met eigen agenda’s zorgen 

profiel 
drs. anJe-mariJCke Van boxtel 
 

 Director Coaching schouten  

 Global, Teamcoach van Team  

 Brunel in de Volvo Ocean race  

 2014-15. 

 studeerde psychologie aan de  

 universiteit van Tilburg. 

 Coacht leiders en (business)teams  

 in uiteenlopende organisaties. 

 Ontwikkelde bij schouten &  

 Nelissen de ‘kompasvisie’, een  

 nieuwe route voor leren, ontwik- 

 kelen en performance gebaseerd  

 op wetenschappelijke inzichten die  

 je in staat stelt je potentieel ten  

 volle te benutten.

 Auteur van diverse artikelen en  

 boeken, in september 2015   

 verscheen haar meest recente titel  

 ‘Goud’.

‘INDIVIDuEN MOETEN 
INTrINsIEk VErBONDEN 
zIjN IN DE DrOOM VAN 
HET TEAM’
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vooral goed voor hun eigen droom. Ten 

tweede de focus op strenghts: in plaats van 

de focus op risico’s in een controlesysteem, 

in een groeisysteem het verschil maken. Dat 

geeft een zwengel aan vitaliteit, zowel voor 

jezelf, als het team en de organisatie.

Wanneer je als team een gezamenlijke grote 

ambitie hebt waarin individuele waarden 

verbonden zijn en waarin je elkaar uitdaagt 

steeds de volgende stap in je ontwikkeling te 

zetten, dan groei je als individu en als team 

met steile leercurves, beste prestaties en ben 

je vitaler.

 focus op strengths.

Vertrouwen zorgt voor veerkracht

Dat betekent dat je in een team, jezelf en 

anderen moet leren kennen: door elkaars 

intenties te kennen en elkaars gedrag te kun-

nen voorspellen in goede en in slechte tijden 

creëer je vertrouwen. Vertrouwen om je uit 

te spreken, elkaar aan te spreken, uit te dagen 

‘INTrINsIEkE 
mOTiVATiE  
EssENTIEEL 
VOOr  
ViTAliTEiT’
- ANjE-MArIjCkE VAN BOxTEL

Grafiek | Veerkracht

 hoog gemiddeld laag

34%

verder te reiken. successen en fouten te delen 

met respect voor expertises en rollen. zo 

kun je het vuurtje aanwapperen om tot grote 

hoogte te groeien. Ook stakeholders buiten 

het team mogen kritisch zijn en uitdagen, 

maar altijd vanuit vertrouwen. Dit alles zorgt 

ervoor dat de buffer van energiebronnen 

wordt gevuld, zodat je de veerkracht hebt ook 

bij tegenslagen te blijven reiken naar een plek 

op het erepodium . 
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om hun functie te verliezen, werken ze toch 

door. En werken zich kapot.’ zo nemen burn-

outs en verzuim dus ook toe. Wat de druk op 

overgebleven collega’s extra vergroot. 

liever een positief perspectief

Vitaliteit, wat is dat precies? Volgens Beate 

betekent het psychologische gezondheid. 

Ook wel bevlogenheid genoemd. Werken met 

energie en passie. ‘Dat lukt beter met iets waar 

je affi  niteit mee hebt. stel dat je een promotie-

onderzoek doet. Dat vergt jaren studie, het 

bestuderen van pittige literatuur, het doorspit-

ten van stapels data. Dan moet het onderwerp 

je wel echt raken. zoals in je privéleven. Daar 

doe je bij voorkeur precies de sport en hobby’s 

die jou boeien. je voelt je vrij om jezelf te 

uiten zoals jij bent. Dat voelt goed. 

Ook in je werkomgeving kun je dat doen, 

hoewel uiteraard in veel mindere mate. Doe 

wat past bij jouw persoonlijkheid, dat geeft 

energie.’ Vitaliteit staat dus los van werkver-

mogen of fysieke beperkingen. Iemand met 

beheersbare reuma of astma kan zeer vitaal 

zijn. En een leven lang goed inzetbaar. 

Hoe vitaliteit wordt beïnvloed 

Beate gaat verder: ‘Er zijn zoveel factoren 

van invloed op vitaliteit. Om het voorbeeld 

van werk en privé aan te houden: iedereen 

weet dat die elkaar beïnvloeden. Als op je 

werk de accu leegloopt, kun je die thuis in 

een stabiele situatie weer opladen. Maar wat 

als er thuis te veel van je wordt gevraagd, 

bijvoorbeeld een zware zorgtaak? Aan de ene 

kant vormt dat je. Maar het zorgt er ook voor 

dat je niet toekomt aan het volledig uiten van 

Grafi ek | Afgelopen 12 maanden verzuimd als gevolg van ziekte

niet vitaal

neutraal

vitaal

Wist Je dat? 

20% wordt 

gepest op het werk?
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22% 78%

10% 90%
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‘HrM en vitaliteit, het zijn softe onderwerpen. Maar ze 

leveren organisaties wel keiharde resultaten op. In klinkende 

euro’s.’ Hoogleraar beate van der Heijden zegt waar het 

op staat. Als wetenschapper weet ze waar ze over praat. 

‘Met onderzoek tonen we steeds beter aan dat vitale 

medewerkers enorm bijdragen aan het bedrijfsresultaat. zo 

komt er steeds meer aandacht voor strategisch HrM. Een 

mensgerichte en positieve ontwikkeling.’ 

Een sterke manier om aan te tonen hoe 

belangrijk iets is, is het achterwege laten. 

Wat gebeurt er als je niet investeert in vitale 

medewerkers? Beate: ‘Afgelopen periode laat 

dat duidelijk zien. Door de economische crisis 

bezuinigden veel organisaties rigoureus op de 

ontwikkeling van medewerkers en voerden zij 

de druk juist op. resultaat? Dat laat zich voor-

spellen. Verzuim, burn-out, desinteresse. Dat 

raakt mij in mijn hart. Wat een droevige verspil-

ling van potentieel.’ Investeer je niet in vitaliteit, 

dan komt het potentieel van je medewerkers 

niet tot bloei. Het verloop neemt toe – de 

beste collega’s vertrekken als eerste. 

 Verzuim, burn-out en 
  desintresse: een droevige 
 verspilling van potentieel.

‘Wat je ook krijgt, is dat mensen niet meer 

durven te verzuimen. ze zijn ziek en moeten 

hoognodig de accu opladen. Maar uit angst 

interVieW

VITALITEIT Is BusINEss
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de persoon die je bent. Het lukt niet om jezelf 

te zijn, althans niet helemaal. Daardoor kun je 

ontevreden zijn, kwetsbaar, onzeker, minder 

daadkrachtig. Ook op je werk.’ 

Organisaties hebben alle troeven in handen

Er zijn veel factoren die de vitaliteit van mede- 

werkers stimuleren. zo heeft sociale steun 

van collega’s een positieve bijdrage. ‘Maar 

de sterkste instrumenten zijn in handen van 

organisaties, vooral bij de leidinggevenden,’ 

benadrukt Beate. 

 Nieuw talent komt af op  
 vitale organisaties.

De mogelijkheid om je te ontplooien heeft 

enorme impact. Met opleiding en training, 

maar ook via uitdagingen in je werk. Minstens 

zo krachtig is job crafting, waarmee je zelf 

je werk vormgeeft. Een ander niet te onder-

schatten aspect: waardering door je leidingge-

vende. Met die krachtige instrumenten kunnen 

profiel 
prof. dr. beatriCe l.J.m.  
Van der heiJden
 

 Hoogleraar strategisch Human  

 resource Management, en Vakgroep

  voorzitter kernleerstoelgroep  

 strategisch HrM, radboud univer- 

 siteit Nijmegen.

 Hoogleraar strategisch HrM, Open  

 universiteit Nederland.

 Voltooide in 1990 haar studie Psy- 

 chologie van arbeid & gezondheid,  

 radboud universiteit Nijmegen.

 Promoveerde in 1998 aan universi- 

 teit Twente op ontwikkeling van  

 expertise gedurende de gehele  

 loopbaan. Haar dissertatie werd  

 bekroond met de NITPB-prijs.

 Expert in loopbaanontwikkeling,  

 employability en ouder worden in  

 het werk.

‘DOE WAT PAsT BIj jOuW 
PErsOONLIjkHEID. DAT 
GEEfT ENErGIE!’
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met de individuele doelen van medewerkers. 

Hoe beter die aansluiten, hoe meer je van 

elkaar profiteert. Diverse specialisaties dragen 

daar aan bij. zo optimaliseert goed HrM de 

resultaten van individuen. Die natuurlijk de 

resultaten van organisaties beïnvloeden. Het 

is allemaal met elkaar verbonden.’ 

Aandacht voor menselijk kapitaal

jarenlang werd HrM gezien als soft. HrM 

had het weinig invloed op bedrijfsmatige 

beslissingen. Dat raakt Beate: ‘Hoe onterecht! 

Decennialang is de potentie van mensen ver-

waarloosd. Terwijl je juist keiharde resultaten 

boekt door in hen te investeren. Gelukkig 

hebben we dat nu aangetoond met diverse 

onderzoeken.’ Menselijk kapitaal beïnvloedt di-

rect de bedrijfsresultaten. Met die onderzoeks-

resultaten onder de arm krijgen Hr-managers 

steeds meer invloed op beleidskeuzes van 

organisaties. Daar gaat het Beate om: ‘Ik vind 

vitaliteit heel belangrijk. Mijn eigen passie in 

onderzoeksland is employability en ouder 

worden in het werk. Over de jaren ontwikkelen 

medewerkers hun competenties en potentie. 

Om daar optimaal van te profiteren, is die ster-

kere HrM-invloed nodig. zo moet je denken 

in individuele wensen en in levensfasen. Want 

tijdens een loopbaan veranderen behoeften, 

aan ambitie en zelfontplooiing bijvoorbeeld. 

Of de mogelijkheid om eigen tijd in te delen. 

Om de inhoud van de functie te bepalen.’ ze 

vertelt ook dat de toekomstige employability 

van een persoon goed te voorspellen blijkt 

met de vitaliteit van nu. Vandaag investeren in 

vitaliteit, heeft dus invloed op de inzetbaarheid 

van medewerkers in hun hele loopbaan. We 

raken een volgend thema, duurzame inzet-

baarheid. 

Duurzame inzetbaarheid

‘Vrijwel iedereen is bezig met duurzame 

inzetbaarheid. Gelukkig raakt roofbouw uit 

de mode. De focus verschuift naar de lange 

termijn, waarin organisaties werken aan 

medewerkers die hun leven lang inzetbaar en 

productief blijven. Daar zit een economische 

gedachte achter: in de nabije toekomst heb-

ben we wellicht een tekort aan goed perso-

neel. Dus kun je beter zuinig omspringen met 

je mensen en hun talenten. En – een heel 

leven lang – optimale productiviteit halen uit 

je medewerkers,’ aldus Beate. 

 Investeer je niet in vitaliteit,  
 dan komt het potentieel van  
 je medewerkers niet tot bloei.

Next step: de samenhang ontrafelen

Alle grote thema’s zijn gepasseerd: vitaliteit, 

employability, productiviteit en duurzame 

inzetbaarheid. Er is veel onderzoek gedaan 

Grafiek | Burn-out in Nederland

0%

10%

20%

30%

40%

50%

46%

7%

7,4

26%
21%

geen risico

potentieel burn-out

burn-out

ernstig burn-out

organisaties de vitaliteit enorm stimuleren. 

Maar verkeerde inzet leidt tot het tegenover-

gestelde. ze vertelt over onethisch leiding-

gevenden: ‘Die misbruiken medewerkers voor 

persoonlijk gewin op korte termijn. ze stimule-

ren medewerkers niet zichzelf te ontwikkelen. 

Dit wordt in ernstige gevallen ook wel ‘dark 

leadership’ of ‘abusive leadership’ genoemd Er 

wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. 

Over de empirische uitkomsten kan ik nog 

niet veel zeggen, maar ik ben ervan overtuigd 

dat dit destructief is voor de motivatie en het 

potentieel van je medewerkers.’ 

Strategisch HRm

‘Nu komen we bij de basis van mijn vakge-

bied,’ vertelt Beate. ‘Want hoewel vitaliteit 

individueel wordt bepaald, kun je dat als orga-

nisatie wel beïnvloeden. Goede organisaties 

profiteren er als geheel van, terwijl ook het 

individu er beter van wordt.’ strategisch HrM 

brengt de collectieve organisatiedoelen in lijn 

Ik heb vaak te veel 

werk te doen

Ik moet vaak extra hard  

werken om iets af te krijgen

Ik moet vaak erg 

snel werken

43%57% 35%

‘GELukkIG rAAkT 
rOOfBOuW uIT DE MODE’

 mee oneens  mee eens



35VITALITY CONNECTED! 34

naar deze afzonderlijke onderwerpen, waar-

mee HrM steeds meer invloed krijgt bij be-

leidskeuzes. Maar volgens Beate kunnen we 

meer verwachten: ‘De wetenschap vermoedt 

dat al deze onderwerpen samenhangen. Ook 

vermoeden we een relatie met persoonlijk-

heid: of je van nature extravert bent, mild, 

ordelijk, autonoom of emotioneel stabiel. We 

zijn ervan overtuigd dat dit ook samenhangt 

met duurzame inzetbaarheid. Hoe? Dat 

onderzoeken we nu. We geloven dat er een 

groter geheel is en trachten dat te ontrafelen.’ 

zodra die samenhang is aangetoond, krijgt 

HrM een nog krachtiger argument in han-

den. En nog steviger grip op het beleid. 

Niet wachten

Wacht vooral niet af. Begin vandaag nog met 

vitaliteit vergroten. Hoe? Beate: ‘De direct 

leidinggevenden moeten de dialoog met 

de medewerker blijven voeren. Aandachtig 

luisteren naar hun individuele behoeften. 

kom daaraan tegemoet. Hr moet drempels 

verlagen, medewerkers aanmoedigen zich te 

uiten, leidinggevenden instrueren en helpen,’ 

aldus Beate. ze eindigt met klinkende woor-

den: ‘In deze economisch concurrerende 

tijden klinkt dit ontzettend soft. Maar het levert 

– wetenschappelijk bewezen – juist keiharde 

resultaten. Vitaliteit is business!’

Grafi ek | stress in branches
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Wist Je dat? 

Niet vitale mede-

   werkers zich 

   vaker ziek melden per jaar?
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Industrie
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zorg en welzijn
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IT en communicatie

Onderwijs

‘ViTAliTEiT?
OrGANIsATIEs 
kuNNEN HET 
CREËREN’

- BEATE VAN DEr HEIjDEN
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2. 
Vitaliteit 
en eigen  
regie
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zijn hier een goed voorbeeld van. Volgens 

Yvonne van den Berg, directeur social In-

novation & resilience@work krijg je door 

vitaliteitsinitiatieven vanuit medewerkers zelf 

echt vitaliteitsambassadeurs in je organisatie. 

je kunt hierbij denken aan initiatieven die 

gaan over bewegen op het werk, wat er op 

het buff et staat tijdens de lunch, maar ook 

over vraagstukken als werkprivébalans en 

werkdruk. De regie nemen op de balans tus-

sen wat energie geeft en wat energie vraagt 

in het werk is hierbij een belangrijk thema, 

volgens jessica van Wingerden, Directeur 

research bij schouten & Nelissen en als 

wetenschapper verbonden aan de Erasmus 

universiteit rotterdam. Medewerkers kunnen 

blijvend werken aan hun eigen vitaliteit door 

het actief aansluiten van de eigen kwaliteiten 

en talenten op de taken in het werk. Dit 

zelfgeïnitieerde en proactieve gedrag van 

medewerkers wordt in de wetenschap ook 

wel job crafting genoemd. 

De continu veranderende werkomgeving 

vraagt van medewerkers om zelf regie te 

nemen op een goede fi t. Het zoeken naar 

mogelijkheden om je eigen talenten te blijven 

ontwikkelen en inzetten is daarbij een must. 

zo laten de cijfers uit ons onderzoek zien dat 

respondenten die actief eigen regie nemen 

om een goede balans te behouden in het 

werk, 50% hoger scoren op vitaliteit in verge-

lijking met hun collega’s die dit niet doen. 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat job 

crafting de sterkste relatie heeft met vitaliteit 

van de respondenten. Eigen regie op vitaliteit 

is daarmee dus zowel vanuit het perspectief 

van praktijk als van wetenschap van groot 

belang: Vitality Connected!

‘zELf DE rEGIE NEMEN 
OVEr DE BALANs TussEN 
WAT ENErGIE GEEfT EN 
WAT ENErGIE VrAAGT’ 

Wist Je dat? 

71%  van de 

medewerkers eigen regie neemt om 

zichzelf te ontwikkelen in het werk?

Het sturen op vitaliteit in organisaties is een must als we 

kijken naar de positieve eff ecten op de prestaties van 

medewerkers. Vitale medewerkers hebben meer tevreden 

klanten dan hun niet vitale medewerkers, zij krijgen daar-

naast vaker een positieve waardering over de kwaliteit van 

dienstverlening. 

De vraag is daarom of er een aanpak is die 

voor alle medewerkers passend is en aansluit 

op de behoeftes die vitaliteit ondersteunen. 

Medewerkers verschillen van elkaar, niet 

alleen qua leeftijd of generatie, ervaring en 

competentie, maar ook op persoonlijke 

aspecten als bijvoorbeeld levensstijl en privé-

situatie. Vanwege deze diversiteit tussen me-

dewerkers kan een werkgever slechts tot op 

bepaalde hoogte de vitaliteit stimuleren. Het 

nemen van eigen regie op vitaliteit is daarom 

minstens zo belangrijk. 

Vitaliteit vraagt om maatwerk en eigen regie 

van medewerkers. zij hebben vaak de beste 

ideeën over hoe mentale en fysieke vitaliteit 

in het werk ondersteund kan worden. De 

Vitality Improvement Teams binnen Philips 

inleiding

Ik probeer mezelf

te ontwikkelen

Ik vraag of mijn leidinggevende

tevreden is over mijn werk

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, 

sta ik vooraan om ze te horen.

10%71% 40%

vaak - voorturendnooit - regelmatig
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en maatschappelijk doel. In het gebouw van 

Yvonne werken 1.200 mensen. Hoe hou je 

hen gezond? ‘Wij geloven dat medewerkers 

die zelf aan het roer staan van hun werkzame 

leven, vitaler zijn en duurzamer inzetbaar. 

Dat is allemaal aan elkaar verbonden. Dat in 

de dagelijkse praktijk organiseren, is soms 

pionieren. Ik denk dat het een samenspel is: 

Philips faciliteert de randvoorwaarden en de 

medewerkers pakken zelf initiatief. En we 

laten medewerkers voelen dat zij de regie in 

eigen handen hebben. Want dat voelt goed.’

behoefteninventarisatie bij medewerkers

Philips vroeg haar medewerkers mee te 

denken om gezond en vitaal te blijven. Welke 

ideeën komen daar uit voort? Yvonne: ‘Mede-

werkers hebben fantastische ideeën, maar met 

stip bovenaan stond een eigen fi tnessruimte. 

Om deze optimaal te benutten zijn we een 

samenwerking aangegaan met Healthclub-  

Incompany. samen met hen hebben we 

een gevarieerd in- en outdoor programma 

opgesteld.

Daarmaast kwamen zij met het idee om een 

personal trainer een week lang elke vergade-

ring halverwege te laten onderbreken. zeven 

minuten lang werden alle vergadertijgers in 

beweging gebracht. In eerste instantie had 

niemand zin om het overleg te stoppen. Maar 

al snel kwam iedereen toch in beweging. Na 

dat langdurige zitten, voelt bewegen gewoon 

goed. Het overleg ging na de korte break 

verder met nieuwe energie!’ Dat klinkt gezond 

en – eerlijk is eerlijk – eigenlijk best leuk. Maar 

volgens Yvonne moet er nu wel doorgepakt 

worden. ‘ Die personal trainer huurden we 

een week om aandacht te vragen voor het 

onderwerp en dit hebben we enkele maanden 

later herhaald.’

Wist Je dat? 

Herstelmogelijkheden 

cruciaal zijn om je 

vitaliteit op peil te 

houden? Loskomen van het werk en 

genieten van de andere mooie dingen 

in het leven vormen hier een belang-

rijke basis voor.

Als ik thuiskom van mijn werk 

heb ik even tijd voor mezelf

Als ik thuiskom van mijn werk, 

moet ik meteen aan de slag om 

voor het huishouden te zorgen

Als ik thuiskom, wordt mijn aan-

dacht volledig in beslag genomen 

door de overige gezinsleden

47%33% 54%

Ontwikkel- en gezondheidsprogramma’s worden veelal 

centraal en top-down georganiseerd. Dat was ook bij Philips 

het geval. Het laatste inzicht? Het heeft veel meer eff ect 

wanneer de medewerker zijn ontwikkeling zelf initieert. 

Hoe meer eigen regie, hoe vitaler je bent. Philips omarmt 

die gedachte. Het bedrijf hecht grote waarde aan vitaliteit 

en stimuleert daarom de eigen regie bij medewerkers. Dat 

is best een omslag. Hoe gaat dat? En hoe werkt het in de 

praktijk? We vragen het de directeur Social innovation & 
Resilience@work, Yvonne van den berg.

Allereerst legt Yvonne uit waarom vitaliteit 

voor Philips belangrijk is: ‘De ontwikkelingen 

en veranderingen in onze samenleving 

volgen elkaar steeds sneller op. Die verande-

ringen, zowel technologisch, maatschappelijk 

als economisch, raken direct ons werk en de 

vitaliteit van medewerkers. Vroeger kregen 

we post en pakketjes. Nu e-mail waarop je 

binnen een uur moet reageren, anders wordt 

de afzender ongeduldig. smartphones en 

tablets verleiden ons voortdurend. Voor je het 

weet, ben je om elf uur ’s avonds nog bezig 

met werk. Of in je vakantie. Nieuwe techniek 

biedt fantastische mogelijkheden. Maar de 

grenzen tussen werk en privé vervagen, je 

werkt makkelijk te veel. zo komt vitaliteit on-

der druk te staan.’ Philips wil haar medewer-

kers dus gezond houden, een bedrijfsmatig 

interVieW

PHILIPs OMArMT EIGEN 
rEGIE OP VITALITEIT
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initiatieven van medewerkers

Bij Philips wilden ze niet in de valkuil stap-

pen dat Hr alle vitaliteitsideeën bedenkt en 

opdraagt aan de organisatie. Yvonne: ‘Daarom 

riepen we geïnteresseerden op om samen 

een Vitality Improvement Team (VIT) te for-

meren. Het is een team van medewerkers uit 

de hele organisatie dat initiatieven bedenkt die 

de vitaliteit en het welbevinden bevorderen. 

Ik help hen daarbij en faciliteer hen bij het 

uitvoeren van de ideeën. zoals het eerder 

genoemde bewegen bij vergaderingen. Ook 

gingen ze gesprekken aan met de cateraar 

voor een gezonder productaanbod in het 

bedrijfsrestaurant. Er werd een detox-week 

georganiseerd, gecombineerd met workshops 

vitamineshakes maken en er werd een afval-

challenge opgestart voor medewerkers met 

zwaar overgewicht.

 Medewerkers bedenken zelf  
 initiatieven die vitaliteit  
 bevorderen.

Binnenkort organiseren we een centrale 

bijeenkomst en krijgen alle medewerkers het 

boekje ‘Bewegen kan altijd’ (auteur: Wilma 

Wouters, Vitalavie), waarin simpele bewe-

gingsoefeningen op een leuke manier worden 

gepresenteerd. Het idee is dat medewerkers 

zelf ambassadeur worden van deze oefenin-

gen. Dat ze vanuit zichzelf beweging op meer 

profiel 
yVonne Van den berg
 

 Werkt sinds 1987 in verschillende  

 functies voor Philips, nu in   

 de functie van Director social  

 Innovation & resilience@work.

 studeerde Human resources aan  

 de Tilburg university.

 Behaalde een MBA in Hr, en  

 volgde diverse masterclasses.

‘ONDErBrEEk EEN 
VErGADErING EENs MET  
7 MINuTEN BEWEGING’
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om met collega’s te praten over onderwer-

pen als werkstress en -druk. Dat doet iets met 

de cultuur op de werkvloer. Men let meer 

op elkaar en werkt beter en prettiger samen. 

Collega’s durven beter aan te geven waar ze 

tegenaan lopen en wat ze willen. Ook wan-

neer er een volgende keer geen koerskaart 

aan te pas komt. zulke onderlinge interactie 

is goud waard. Yvonne: ‘Vanuit Hr willen we 

dat nog meer bevorderen. Daarom zijn we 

ook een leerambassadeursproject gestart. 

Hierin trainen we medewerkers om peer-to-

peer-coach te worden. Medewerkers die een 

positieve ervaring hebben gehad in een leer- 

of ontwikkeltraject, kunnen uitstekend andere 

collega’s enthousiasmeren datzelfde te doen. 

Ook hier hopen we dat de gelijkwaardige 

positie bijdraagt aan een opener en vrijer 

gesprek.’ 

Vervaging werk en privé

Een werkdag duurt inmiddels niet meer 

standaard van 9 tot 5. Dat is prettig, want me-

dewerkers kunnen zelf hun tijd indelen. Bij-

voorbeeld eerst de kinderen wegbrengen en 

iets later op kantoor komen. Dat de grenzen 

tussen werk en privé steeds meer vervagen, 

heeft ook negatieve bijwerkingen. 

 Less multitasking, more focus.

Menigeen werkt ’s avonds laat makkelijk nog 

even door, in het weekend of op vakantie. 

Dat maakt het lastig om afstand te nemen 

en op te laden. Een herkenbaar probleem. 

Yvonne: ‘Daarom boden we een workshop 

aan ‘less multitasking, more focus’, omdat we 

het belangrijk vinden dat medewerkers sterk 

‘ALLEEN sAMEN kuNNEN 
WE HET VErsCHIL MAkEN’

plaatsen toepassen, ook tijdens lange vergade-

ringen op het werk. Ik vind het een schitterend 

initiatief.’

intern kennis delen

‘Met al dit soort vitaliteitsinitiatieven zijn we 

een voorbeeld voor andere vestigingen. 

Laatst kwam Philips Drachten bij ons op 

bezoek. ze raakten geïnspireerd door onze 

healthprogramma’s. Nu hebben zij ook een 

eigen Vitality Improvement Team. super! 

Goede initiatieven willen we zoveel mogelijk 

naar andere vestigingen verspreiden. Voor 

het delen van ideeën hebben we ook interne 

sociale media. Daar ontdekte ik dan weer een 

workshop ‘Gezonde voeding voor ploegen-

medewerkers’. Ontzettend nuttig voor andere 

vestigingen die met ploegenmedewerkers 

werken. In uden organiseren ze yoga-

wandelen tijdens de lunchpauze. Dit soort 

kruisbestuiving zorgt constant voor nieuwe 

inspiratie.’ 

Onbesproken onderwerpen

Een ander idee – ditmaal uit de koker van Hr 

– zijn zogenaamde koerskaarten. ‘Dat is een 

‘serious game’ waarin medewerkers aan de 

hand van vragen met elkaar in dialoog gaan. 

Op deze manier spreken collega’s onderling 

over onderwerpen die normaal niet aan bod 

komen. Of over wat normaal besproken wordt 

met de leidinggevende. 

 Collega’s praten onderling 
 over toekomst, werkdruk 
 en stress.

We hebben één koerskaart voor Werk & 

Toekomst en één voor Werkdruk & Werkstress; 

deze koerskaarten zijn in samenspraak met ex-

terne professionals ontwikkeld. Medewerkers 

spelen het spel met plezier. In eerste instantie 

lijken het simpele vragen, maar de interactie 

brengt veel teweeg. zo’n spel duurt ongeveer 

twee uur, waarin waardevolle nieuwe inzich-

ten ontstaan over die specifi eke onderwerpen. 

Collega’s geven elkaar hele goede adviezen. 

Daar kan geen consultant tegenop.’ 

Het gewenste resultaat

Met behulp van eenvoudige interventies 

neem je een drempel weg voor medewerkers 

Hoe vaak komt het voor dat je 

moeilijk aan je verplichting thuis 

kunt voldoen omdat je in ge-

dachten met je werk bezig bent?

Hoe vaak komt het voor dat je 

weinig geniet van je partner om-

dat je over het werk piekert?

Hoe vaak komt het voor dat jouw 

werktijden het moeilijk maken om 

aan je verplichting thuis te voldoen?

11%13% 10%
Wist Je dat? 

57%  te veel werk 

heeft te doen en een 

hoge werkdruk ervaart?

vaak - altijdnooit - regelmatig
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genoeg worden om hun eigen grenzen te 

signaleren en duidelijk aan te geven. Dus daar 

helpen we hen actief mee. Daarnaast zien 

we dat werk steeds meer naar de avonduren 

verschuift. We vinden dat die verschuiving 

ook andersom moet plaatsvinden. Daarom 

bieden we medewerkers overdag ruimte om 

te ontspannen via meditatie en mindfulness-

programma’s en te sporten (in-/outdoor). Dit 

draagt bij aan hun vitaliteit.’

Aandacht voor leidinggevenden

Het vergt nogal wat van leidinggevenden om 

hun medewerkers de vrijheid te bieden hun 

eigen tijd in te delen en zelf initiatieven te ont-

plooien. Daarom zijn er ook diverse initiatieven 

binnen Philips om managers deelgenoot te 

maken van het gedachtengoed.  

Yvonne: ‘We hebben laatst een speciale trai-

ning aan managers gegeven met de titel: ‘Wat 

is jouw plan B?’. We verwachten van managers 

dat ze hun medewerkers in ontwikkelgesprek-

ken enthousiasmeren om aan hun inzetbaar-

heid en eigen welbevinden te werken en zelf 

regie te nemen.  

   

 

 Laat leidinggevenden zelf 
  eigen regie ervaren.

In deze training draaiden we de situatie om 

en confronteerden de managers met vragen 

die zij aan hun medewerkers stellen. Dat is 

goud waard geweest. Doordat managers het 

zelf hebben ervaren, gaan ze de gesprekken 

met medewerkers heel anders in. ze kennen 

de drempels en de vooroordelen. ze weten 

hoe het resultaat voelt. Daardoor lopen de 

gesprekken nu veel beter. zo verspreidt de 

olievlek zich steeds verder.’ 

Vitaliteit is de beloning

resultaat: iets om trots op te zijn! Yvonne: 

‘De vitaliteitsprogramma’s zijn een weerspie-

geling van de behoeftes van onze werkne-

mers. Onze initiatieven en de manier waarop 

we die samen met het Vitality Improvement 

Team hebben bedacht, dragen zeker bij. Maar 

het komt ook doordat de medewerkers de 

ruimte pakken die wij ze bieden. Ik ben al die 

medewerkers dan ook heel dankbaar. Alleen 

samen kunnen we het verschil maken.’ Als je 

genoeg creatieve initiatieven blijft bedenken, 

zal er altijd iets bijzitten dat werkt. ‘regelmatig 

laten enthousiaste medewerkers mij weten 

dat ze blij zijn met de vele mogelijkheden 

die we aanbieden. zo hebben we een jaar 

geleden in de kelder een fitnessruimte en 

een speciale meditatieruimte ingericht. Als 

ik zie dat daar nu goed gebruik van wordt 

gemaakt, denk ik ‘YEs!’ dit is mijn steentje 

dat ik bijdraag aan onze missie een ‘health & 

well-being company’ te zijn.’

’HOE MEEr  
EIGEN REgiE, 
HOE ViTAlER 
jE BENT’

- YVONNE VAN DEN BErG



49VITALITY CONNECTED! 48

samenwerking met anderen opzoeken. 

Autonomie geven in het werk maakt dat 

medewerkers zelf invloed kunnen uitoefenen 

op hun werk en zelf beslissingen kunnen 

nemen in het werk dat zij doen. je kunnen 

ontwikkelen en je competentie versterken is 

daarnaast ook een belangrijke basisbehoefte. 

Dat is ook de reden waarom zoveel mensen 

in hun vrije tijd een muziekinstrument be-

spelen. Het is een fi jne ervaring om te leren 

en steeds beter te worden. Van het oefenen 

van akkoorden naar het spelen van een heel 

muziekstuk geeft daarom zoveel voldoening. 

je basisbehoeften worden vervuld, dat draagt 

bij aan je vitaliteit.’

Hoe pas je vitaliteit toe in het werk?

‘kort door de bocht is het antwoord: doe 

waar je goed in bent en plezier in hebt, dat 

versterkt je vitaliteit. Maar waar ben je goed 

in? Wat zou je 10.000 uur kunnen doen? Het 

antwoord omvat iets waar je blij, tevreden of 

trots van wordt. Dat geldt omgekeerd ook: als 

je nu met plezier naar je werk gaat, of je keert 

tevreden huiswaarts, dan zit je waarschijnlijk 

op de goede plek. Leidinggevenden kunnen 

medewerkers helpen bij het ontdekken van 

talenten. Door bijvoorbeeld goede resultaten 

expliciet te benoemen. Dan worden mede-

werkers zich bewust van hun persoonlijke 

prestaties. krachtiger is het om medewerkers 

uit te dagen zelf een ontwikkelplan op te 

stellen. 

 Werken aan wat je goed kan,  
 geeft energie.

Laat medewerkers over hun talenten in ge-

sprek gaan met collega’s, vrienden en familie. 

zodat anderen vertellen welke kwaliteiten ze 

in de persoon zien. Werken aan wat je goed 

Wist Je dat? 

zelf pro-actief sleutelen 

aan je baan, ookwel job 

crafting genoemd, als doel heeft de 

optimale fi t tussen jezelf en je baan te 

behouden of versterken?

Ik krijg in mijn werk de ruimte 

om het soort taken dat ik uitvoer 

aan te passen

Ik krijg in mijn werk de ruimte om 

nieuwe activiteiten op te pakken en 

uitdagingen aan te gaan

Ik krijg in mijn werk de mogelijk-

heid om de betekenis van mijn rol 

te veranderen

60%34% 42%

mee eens - geheel mee eensgeheel mee oneens - enigzins mee oneens

Waarom heeft eigen regie zo’n positief eff ect op vitaliteit? 

En waarom is vandaag het uitgelezen moment om zelf de 

regie in je werk te nemen? We vragen het drs. Jessica van 
Wingerden mbA mCC, Directeur Research bij Schouten & 
Nelissen en als wetenschapper verbonden aan de Erasmus 

universiteit rotterdam.

Vitaliteit, wat houdt dat in?

‘Dat je energiek bent, je prettig voelt, betrok-

ken bent. Vitaliteit maakt dat je met energie 

een bijdrage kunt leveren vanuit je talenten. 

Vitaliteit bevat zowel een mentale als een 

fysieke component. Als je vitaal bent, sta je 

open voor iets nieuws. je verandert mee. je 

neemt initiatief.’

‘Vitaliteit kun je versterken. Bijvoorbeeld door 

invulling te geven aan de psychologische 

basisbehoeften die alle mensen hebben: 

verbondenheid, autonomie en competentie.  

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat 

het vervullen van deze behoeften een be-

langrijke voorspeller is van vitaliteit. Volgens 

de psychologie is een mens diep van binnen 

op zoek naar verbondenheid, hij wil ergens 

bij horen. Dat is ook de reden waarom we-

reldwijd zoveel mensen actief zijn op social 

media.

 Mensen krijgen energie van 
 autonomie.

Werkgevers kunnen de verbondenheid bin-

nen de organisatie stimuleren en zichtbaar 

maken. Medewerkers kunnen zelf actief 

interVieW

EIGEN rEGIE krACHTIGE 
IMPuLs VOOr VITALITEIT
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kan, geeft energie, van een 8 een 9 maken 

brengt plezier, van een 3 een 4 niet. Werken 

vanuit je kracht is een goed startpunt om lek-

ker in je vel te zitten.’

Dat vraagt wel wat van leidinggevenden.

‘Dat klopt. Het gaat erom dat je de talenten 

van mensen kunt zien en waarderen. Dat je 

als leidinggevende niet alleen naar prestatie-

indicatoren kijkt, maar ook naar de mens 

achter de medewerker. De kunst is om 

medewerkers in je team uit te dagen om het 

beste uit zichzelf te halen. En weten wat me-

dewerkers interesseert, ook buiten het werk. 

Is iemand voorzitter van zijn sportclub? 

 kijk als leidinggevende niet  
 alleen naar prestatie-indicatoren,  
 maar ook naar de mens achter  
 de medewerker.

Dat talent kan ook binnen het werk worden 

ingezet. Wetenschappelijke inzichten kunnen 

profiel 
drs. JessiCa Van Wingerden 
mba mCC
 

 studeerde sociologie aan de   

 Erasmus universiteit in rotterdam  

 en verbreedde vervolgens haar  

 profiel met de studies bedrijfskunde  

 en veranderkunde.

 Heeft ruime werkervaring op  

 diverse directieposities en in toe 

 zichthoudende rollen.

 Is werkzaam als Directeur  

 research bij schouten & Nelissen.

 Is als wetenschapper verbonden  

 aan de vakgroep Arbeids- en  

 Organisatiepsychologie van de  

 Erasmus universiteit rotterdam.

 Auteur van wetenschappelijke- en  

 management artikelen en boeken.

 Expert op het vlak van vitaliteit,  

 verbindend leiderschap en eigen  

 regie in organisaties.

‘ALs jE VITAAL BENT, sTA jE 
OPEN VOOr IETs NIEuWs. 
jE NEEMT INITIATIEf’ 
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is iedereen daar wel klaar voor?

‘Nee, daar is niet iedereen klaar voor, maar de 

huidige ontwikkelingen maken dat het voor 

veel mensen geen kwestie van kiezen is. 

flexibele arbeidsrelaties zijn sterk toege-

nomen. In de afgelopen jaren zijn veel 

mensen zzP-er geworden, vaak uit noodzaak 

geboren. Door digitalisering en globalisering 

is de arbeidsmarkt ook op andere vlakken 

veranderd. 

 Geen kwestie van kiezen... 

Voor die ene topbaan concurreerde je 

vroeger met studiegenoten. Nu met een 

Chinees talent of een topkandidaat uit India. 

In de financiële wereld was het bankkantoor 

de plek waar de klant kwam. Met de digitali-

sering zijn steeds meer mensen via internet 

gaan bankieren wat veel kantoren overbodig 

en onbetaalbaar maakt. Daarnaast komen er 

snel hele andere toetreders op de financiële 

markt die online, zonder de kosten van een 

24%

24%

17%

14%

13%

11%

7%

Grafiek | Vitaliteit vergroten

jobcrafting 

Ontplooiingsmogelijkheden

Werk-privé balans

sociale steun collega’s

Prestatie feedback

Autonomie 

Werkdruk

‘NEEM jIj 
VOLDOENDE TIjD 
VOOr ONTsPANNING?’

leidinggevenden helpen bij het bevorderen 

van vitaliteit van hun medewerkers. Bijvoor-

beeld door aandacht te besteden aan de 

balans tussen wat energie vraagt en energie 

geeft in het werk. Door bewust te zijn welke 

uitdagingen en hulpbronnen medewerkers 

in het werk kunnen helpen. Maar ook door 

ontwikkeling te stimuleren en mensen 

eigen regie te geven over hun werkinvulling. 

Onderzoek laat zien dat het inzetten van 

interventies medewerkers kan ondersteunen 

in het nemen van deze regie.’

Waarom juist eigen regie?

‘Dat past bij het individualisme dat onze 

samenleving op dit moment kenmerkt. De 

koning zei het al: we gaan van een verzor-

gingsstaat naar een participatiesamenleving. 

Vroeger werkte je 40 jaar voor dezelfde werk-

gever. De werkgever zorgde bijvoorbeeld 

voor een woning, studiefondsen voor de 

kinderen en regelde je pensioen. Dat is veran-

derd. De samenleving is nu individualistischer. 

keuzes hebben meer betrekking op mensen 

zelf, minder op hun omgeving. 

Die trend is ook van toepassing op je werk.  

We werken meer en meer op basis van flexi-

bele arbeidsrelaties. Oude zekerheden vallen 

weg, mensen staan er daardoor steeds vaker 

alleen voor. Er wordt van je verwacht dat 

je zelf nadenkt en eigen keuzes maakt. Dat 

stimuleert je om actief te anticiperen op ver-

andering door blijvend oog te hebben voor je 

eigen ontwikkeling en vitaliteit, dus eigenlijk 

voordenken in plaats van nadenken.’

WoW, Wat een leuk gesprek! 

Vitaliteit is besmettelijk. Energieke me-

dewerkers doen vaak net even dat stapje 

extra voor de klant, die daarmee verrast 

wordt. je overtreft de verwachting en 

biedt een positieve wow-beleving die de 

klant onthoudt. De volgende keer dat je 

de klant spreekt, start hij met een positief 

beeld. Dat versterkt de relatie maar ook 

de samenwerking. Vitaliteit start een po-

sitieve spiraal, dat maakt werken, zaken 

doen of klant zijn prettiger.

kantoor, producten voordeliger kunnen 

aanbieden. Die veranderingen, met al hun 

voordelen en nadelen, komen voor iedereen 

voelbaar dichterbij. Er komen nu mensen op 

straat te staan die dachten tot hun pensioen 

bij hun werkgever te kunnen blijven. Ineens 

stort die wereld in elkaar. Dat dwingt mensen 

te focussen op hun inzetbaarheid en vitaliteit. 

Om versneld zelf de regie te nemen.’

Hoe nemen we zelf de regie?

‘Het begint bij inzien van de noodzaak. De 

wereld is veranderd en blijft dit in hoog 

tempo doen. Dat raakt ook jou. Dit is het 

moment om je te wapenen. Vandaag. Ben je 

je bewust van je eigen vitaliteit? Met hoeveel 

energie sta je ‘s morgens op? Neem je vol-

doende tijd voor ontspanning? Hoe staat het 

met bewegen en gezonde voeding? Weet 

jij met welke talenten en kwaliteiten je voor 

anderen het verschil maakt?  

 

Hou jezelf een spiegel voor of vraag iemand 

je te helpen bij het benoemen van je talen-

ten. zoek uit wat je kwaliteiten zijn, wat je 
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interesse heeft, en schrijf die op. kijk ernaar 

met een helicopterview: waar kun je die 

kwaliteiten zoal toepassen? In een andere 

sector, afdeling, functie? kijk ook naar de 

ontwikkelingen in de markt. Wat zie je gebeu-

ren? Wat lijkt jou interessant? Of praat eens 

met iemand uit een sector of afdeling die jou 

interesseert. Vraag hem hoe het is. Misschien 

kun je zelfs wel meelopen of stage lopen. 

Dan erváár je het. Pas je daar tussen? zo kun 

je vaststellen welke vaardigheden of kennis je 

nog nodig hebt. Dat wordt je ontwikkelplan. 

 Versterk je talenten. ken je 
 ze niet? Ga dan vandaag op 
 zoek naar je kwaliteiten!

Het belangrijkste is: begin, maak een plan 

voor jouw toekomst, neem initiatief. jij bent 

verantwoordelijk voor jouw eigen inzetbaar-

heid en welzijn.’

Hoe hebben organisaties invloed op eigen 

regie en vitaliteit?

‘Vitaliteit ontstaat als er een goede balans 

is tussen wat energie vraagt in het werk 

en dat wat energie geeft. Energie krijgen 

medewerkers bijvoorbeeld van ontwikkelmo-

’ViTAAl 
WOrDEN? 
DOE WAAr jE 
gOED IN BENT’

- jEssICA VAN WINGErDEN

Grafi ek | job crafting in Nederland
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        soms         regelmatig        vaak

Wist Je dat? 

26%  van 

de medewerkers 

zelf de regie 

neemt in het werk door job crafting?

gelijkheden en uitdagingen in het werk, maar 

ook van autonomie. Vooral eigen regie blijkt 

een grote bron van energie. Het is weten-

schappelijk aangetoond dat mensen die veel 

initiatief nemen op in het werk, hoog scoren 

op vitaliteit. Daarom ben ik enthousiast over 

het thema job crafting, dit betekent dat je 

proactief je baan vormgeeft. Bijvoorbeeld 

door interessante taken naar je toe te trek-

ken. Vrijwel iedereen doet dingen naast zijn 

functieprofi el: artikelen voor de site schrijven, 

events organiseren, collega’s helpen, tech-

niek regelen. Trek die leuke dingen naar je 

toe, daar krijg je energie van. Organisaties 

kunnen dit proactieve gedrag van medewer-

kers stimuleren of afremmen en daarmee 

vitaliteit stimuleren. 

Naast het stimuleren van eigen regie is het 

ook belangrijk om te laten zien hoe mede-

werkers bijdragen aan waar de organisatie 

voor staat. je schetst het doel en geeft hen 

daarna de ruimte en de verantwoordelijkheid 

om daar zelf aan bij te dragen. Naar eigen 

inzicht.’
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’TOON HOE 
jE AFSTAND 
NEEMT VAN 
jE WErk EN 
ONTSpANT’

- jEssICA VAN WINGErDEN

Wist Je dat? 

Medewerkers die job

    craften zijn  

   vitaler.50%

Hoe trekken organisaties hun medewerkers 

over de streep?

‘Leidinggevenden hebben daarbij een grote 

rol. zij moeten ervoor zorgen dat een me-

dewerker de waardering en ruimte voelt om 

zelf initiatief te nemen. Voelt hij die niet, dan 

steekt hij zijn energie in andere zaken, zoals 

hobby’s of eigen netwerken. Of hij vertrekt 

zelfs. Om dat te voorkomen kun je als lei-

dinggevende goed gedrag expliciet belonen. 

Niet met geld, maar met waardering. Wat ook 

bijdraagt, is dat je bewaakt hoe medewerkers 

omgaan met de balans tussen werk en privé. 

 Medewerkers doen niet wat 
 de leidinggevende zegt, wel 
 wat hij doet. 

Mailt iemand op zondag? Maak hem duidelijk 

dat het van jou echt niet hoeft. Dat je het be-

langrijk vindt dat hij in het weekend ontspant. 

zo help je je medewerker bij het vinden van 

de balans. Nog sterker is het wanneer je als 

leidinggevende het goede voorbeeld geeft. 

Toon hoe jij je baan vormgeeft, welke taken 

je naar je toe trekt. Of hoe je afstand neemt 

van je werk en ontspant. Laat zien dat je gaat 

sporten of leuke dingen doet met je vrienden 

of gezin. Vertel op maandag hoe je ook 

bewust niet met het werk bezig bent geweest 

in het weekend. Leg uit hoe dat voelt voor je 

fysieke en mentale gezondheid. 

Als je zelf in het weekend werkt, wees je dan 

bewust wat het impliciet zegt als jij wel mails 

verstuurt. Tip: je kunt de mails ook klaarzet-

ten en ze op maandagochtend versturen. 

De voorbeeldfunctie van leidinggevenden is 

doorslaggevend voor het succes van eigen 

regie. Medewerkers doen niet wat de leiding-

gevende zegt. Maar doen wel wat hij doet.’ 
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3. 
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4. 
Vitaliteit 
in Veran- 
dering
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bij veranderingsprocessen is een randvoor-

waarde voor het succes van diezelfde veran-

deringsprocessen. 

 Aandacht voor vitaliteit van  
 medewerkers bij veranderings-  
 processen is een randvoor  
 waarde voor het succes.

Vitale mensen maken immers vitale organisa-

ties. Te vaak wordt echter het veranderings-

proces te technocratisch benaderd en wor-

den vitaliteitsbehoudende en -bevorderende 

aspecten veronachtzaamd. 

Aandacht voor de ontwikkeling van de mede-

werkers is hierbij in het bijzonder erg krachtig.  

In de bijdrage van Professor rob Poell komt 

dit aspect helder naar voren. De cijfers uit ons 

onderzoek versterken de inzichten over het 

belang van ontwikkeling in relatie tot vitaliteit. 

Bewust aandacht besteden aan stimulerende 

factoren ter bevordering van de vitaliteit van 

de medewerkers en de organisatie in veran-

derende omstandigheden is noodzakelijk. 

Aspecten als luisteren en zaken bespreekbaar 

maken zijn hierbij belangrijk. Dit vraagt om 

bewust op vitaliteit gericht handelen door het 

management. Het belang hiervan wordt door 

rené de Beer, directievoorzitter rabobank 

ridderkerk Midden-Ijsselmonde, onder-

streept.  

Het hand in hand samengaan van ontwik-

keling, vitaliteit en verandering staan in dit 

hoofdstuk centraal. De inzichten en ervarin-

gen die rené de Beer en rob Poell met ons 

delen bieden een heldere visie op vitaliteit 

bij veranderingen, vanuit zowel praktijk als 

wetenschap. 

‘VITALE MENsEN MAkEN 
VITALE OrGANIsATIEs’ 

Wist Je dat? 

Verandering echt een constante blijkt 

te zijn? uit de Nationale Arbeidsomstan-

digheden Enquête van 2013, bleek dat 

51% van de medewerkers in Nederland 

te maken had met reorganisatie of 

inkrimping in het bedrijf. De cijfers uit 

het vitaliteitsonderzoek 2015 tonen een 

consistent beeld.
Verandering is een constante. Dat is zichtbaar in de natuur 

maar ook in onze samenleving en binnen organisaties. zoals 

Darwin al zei: ‘Het zijn niet de sterkste soorten die overleven, 

maar die soorten die zich het beste kunnen aanpassen’. 

Dat we ons moeten aanpassen aan ver-

andering is een gegeven. De uitkomsten 

van ons onderzoek laten zien dat bij meer 

dan de helft van de respondenten in 2015 

sprake was van een reorganisatie binnen de 

organisatie waar zij werkzaam zijn. Veelal 

vraagt de aanpassing aan verandering extra 

inspanning omdat het een beroep doet op je 

energie, veerkracht en vitaliteit. zeker als de 

veranderingen zich in rap tempo opvolgen 

en herstelperiodes korter worden, bestaat 

het risico dat je over steeds minder energie, 

veerkracht en vitaliteit beschikt. Een proces 

dat het aanpassingsvermogen aantast en van 

invloed kan zijn op je prestaties. 

Bewust omgaan met het koesteren van de 

vitaliteit van medewerkers in een verande-

rende omgeving is daarom van groot belang. 

Aandacht voor de vitaliteit van medewerkers 

inleiding

reorganisatie Nieuwe leidinggevende Verandering van baan

43%52% 18%

    nee          ja
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Wist Je dat? 

Medewerkers die zich

kunnen ontwikkelen een

   in het werk, 

   scoren op vitaliteit?

thuis veel over gepraat en geconcludeerd: ik 

ben nog niet klaar. Ik wil zorgen dat die klant-

gerichte rabobank weer terugkomt. Ik wil de 

vooruitgang zien.’

Die vooruitgang is er: het cultuur-

programma RmWiJ om het veranderproces 

aan te zwengelen was succesvol.

‘Met zelfi nzicht als belangrijkste succesfactor. 

Inzicht in jezelf en in je organisatie. Eerst 

binnen het management. Vanuit het manage-

ment zijn de medewerkers meegenomen 

op hun reis. Dat leverde zoveel energie dat 

de managers het zelf wilden oppakken, dus 

bijna zonder externe hulp. Met een groots 

programma, tot storytelling aan toe: waarom 

is het zo mooi om voor de rabobank te wer-

ken? Die vraag is een wederkerend thema. 

De vitaliteitsvraag bij uitstek: wat drijft jou? 

Op die manier hebben we de afgelopen jaren 

de waarden in beeld proberen te brengen 

van de medewerkers en van de rabobank als 

organisatie. Met zijn diepe maatschappelijke 

wortels. raiff eissen hangt weer aan de muur 

en we hebben een bibliotheekje met boeken 

over de historie van de rabobank. Die historie 

is ons anker. Waardoor we – weer – weten: 

het coöperatieve, dat is ons DNA. 

 Wat is dat nou, de coöperatie?   
 Als die discussie stopt, is de 
 coöperatie dood. 

De coöperatie is wat de rabobank uniek 

maakt. Het is van belang dat we daarover 

continu in discussie blijven: wat is dat nou, 

de coöperatie? Als die discussie stopt, is de 

coöperatie dood.’

Verandering en vitaliteit versterken elkaar, 

dat zie je ook hier weer. Hoezeer is vitaliteit 

ingebed binnen de Rabobank?

‘Ik heb eens gezocht op ons intranet en het 

leverde een hele waslijst op. We hebben het 

vaak over vitaliteit. Een paar jaar geleden 

hebben we het neergezet als thema en het 

gaat steeds meer leven. Nog vooral gedreven 

vanuit ziekteverzuim, dus preventief. Maar het 

komt wel steeds weer terug. In assessments, 

self-assessments, managementkeuringen, 

arbo-totaalonderzoeken. Die staan nu echt 

op twee pijlers: een medische check-up maar 

ook een vitaliteitscheck-up. Onze arbodienst 

– we hebben een eigen arbodienst – is een 

Vitaliteit is prachtig. Maar hoe blijf je vitaal en gedreven in 

een krimpende fi nanciële sector, waar onder grote druk 

veel meer gevraagd wordt van steeds minder mensen? 

We vroegen het aan René de beer, directievoorzitter 
Rabobank Ridderkerk midden-iJsselmonde. ‘Vitaliteit is ook 

vertrouwen in jezelf: wat er ook op mijn pad komt, ik ga mijn 

weg vinden.’

Er is een tijd geweest waarin bij jullie de twij-

fel voelbaar was. medewerkers snapten rati-

oneel waarom bepaalde beslissingen werden 

genomen. Ze deden nog steeds alles voor de 

klant, maar konden zich niet meer vinden in 

‘hun’ Rabobank. Het was niet meer de Rabo-

bank waarvoor ze ooit hadden gekozen.

‘De sector was in shock. Niet minder dan dat. 

Er kwam zoveel nieuwe, strakke regelgeving 

en het mot gisteren af. De fi nanciële wereld 

stond op zijn kop. Dan kun je twee dingen 

doen: ertegen vechten of accepteren dat 

dit dus de wereld is waarin we nu spelen. En 

jezelf bij de haren pakken en er voor gáán. 

Maar dat is allesbehalve eenvoudig. Ik heb 

zelf ook op het punt gestaan dat ik dacht: is 

dit mijn rabobank? 

 zelfi nzicht, in jezelf en in je 
 organisatie, is de belangrijkste   
 succesfactor.

Dit is niet meer de rabobank waar mijn moe-

der werkte. Dit is niet meer de rabobank van 

de vader van mijn vriendje waar we vroeger 

pingpongden met cola en fanta. Ik heb er 

interVieW

VITALITEIT EN 
VErANDErING 
VErsTErkEN ELkAAr

59%

Grafi ek | Mogelijkheden tot ontwikkeling

 veel voldoende nauwelijks

7,5



69VITALITY CONNECTED! 68

goeroe op het gebied van vitaliteit, zowel 

in de theorie als de data. zij zien heel veel 

op groepsniveau. Dat is belangrijk omdat 

we met lokale banken werken: hoe doe we 

het ten opzichte van de rest van het land? 

Daarnaast kennen zij de trends.’ ‘Dat is soms 

even wennen. spiritualiteit is bijvoorbeeld een 

onderwerp, ook binnen het veranderproces. 

Ik ben de nuchterheid zelve, vind het eigenlijk 

allemaal flauwekul. Maar soms heb je een 

ervaring die erg waardevol is. Bijvoorbeeld 

iemand die het antwoord ‘leest’ op de vraag: 

wat weerhoudt je? 

 spiritualiteit is bijvoorbeeld  
 een onderwerp, ook binnen  
 het veranderproces.

Ik mediteer nu ook als ik me heel onrustig 

voel. Ik zoek de stilte op, onder meer in het 

klooster. Daar haal ik energie uit. De Benedic-

tijnen hebben daar een mooie visie op en die 

pas ik toe in mijn werk. soms is het druk en 

komt het er niet van. Maar als ik het té druk 

krijg, is het voor mij een mooi hulpmiddel.’

Doe je nog meer voor je vitaliteit?

‘Behalve uit de stilte haal ik energie uit 

mezelf. Als ik het nodig vind, ga ik off the 

profiel 
mr. drs. rene de beer
 

 Is sinds 2007 directievoorzitter  

 van rabobank ridderkerk Midden- 

 Ijsselmonde.

 studeerde o.a. belastingrecht aan  

 de Tilburg university en hehaalde  

 daarnaast een master in Economie.

 Begon na zijn studie bij Coopers&  

 Lybrand (tegenwoordig PWC).

 Begon in 1994 bij rabobank, waar  

 hij de afgelopen jaren in diverse  

 regionale en landelijke manage 

 ment functies actief was.

‘Ik BEN DE NuCHTErHEID 
zELf, MAAr Nu MEDITEEr 
Ik EN zOEk DE sTILTE OP’
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gen. Oranje richt zich op het gevoelsleven. 

De blauwe kant loopt inmiddels helemaal 

vanzelf. Maar je moet het breed zien. Er be-

staat geen blauwdruk voor vitaliteit; iedereen 

laadt zich anders op. Veel heeft te maken 

met karakter. 

 zelfrefl ectie is heel belangrijk!

Van mij hoef je echt geen mailtjes te be-

antwoorden in het weekend of op vakantie. 

Maar er zijn mensen die vinden dat ze dat 

toch moeten doen. Of misschien daardoor 

juist rust krijgen. Als je dat van jezelf weet, is 

dat natuurlijk prima. zelfrefl ectie is ook heel 

belangrijk. En zelfregie. Daar verbaas ik me 

wel eens over. Maar als de organisatie in een 

fase zit van actieve mobiliteit, komen mede-

werkers juist in de lijfsbehoudfase, lijkt het: 

‘als ik maar heel stil blijf zitten, gebeurt me 

niks.’ Ik denk dat meer vitaliteit ook zorgt voor 

meer veerkracht. Met meer veerkracht kun je 

beter omgaan met verandering.’ 

Want verandering is de enige constante

‘Precies. Er gaat nog veel meer gebeuren 

in de fi nanciële wereld en bij de rabobank. 

Consumentengedrag verandert voortdurend. 

Ouderen vinden het fi jn dat ze bij ons op de 

kantoren terechtkunnen, jongeren mopperen 

als ze langs moeten komen. Wij willen alle 

generaties op een goede manier bedienen. 

Onze uitdaging is om dat op een goede ma-

nier te matchen. 

 Meer vitaliteit, meer veerkracht  
 en beter opgewassen tegen 
 verandering.

Dan zijn er nog allerlei trends waarin we niet 

willen achterlopen. Blockchain technology, 

de non-banks die opkomen en de impact 

daarvan, het nieuwe bankieren. We moeten 

steeds meer in de regierol. Dus niet meer 

gewoon geld geven. Nou ja, een deel, maar 

voor de rest moet je regisseren dat het 

‘Er BEsTAAT GEEN 
BLAuWDruk VOOr 
VITALITEIT; IEDErEEN 
LAADT zICH ANDErs OP’

grid. Thuis ga ik dan over de wei kijken; we 

zijn net verhuisd. Op het werk neem ik even 

afstand. Dan ga ik apart zitten of neem ik een 

minibreak. Eén keer per maand staat er een 

refl ectiedag op mijn agenda. Verder heb ik 

een paar symbolische dingen. zo laat ik mijn 

tas, laptop en papieren op kantoor als het me 

teveel dreigt te worden. Mijn partner weet 

dan al precies hoe de vlag erbij hangt.’

Hoe zet je vitaliteit in als directeur, ben je 

daar actief mee bezig?

‘Als we zien dat er heel veel speelt en afde-

lingen onder druk staan, kijken we wat we 

kunnen inzetten. 

 Bespreekbaar maken, dat is een   
 belangrijke taak van de manager.

Dan zijn er gesprekken en trainingen – waar-

mee we ook proberen te experimenteren. Ik 

ben zelf niet zo gecharmeerd van groepstrai-

ningen; ik geloof meer in een individuele aan-

pak én de taak van de manager. De manager 

kan dingen bespreekbaar maken, dat is het 

allerbelangrijkste. Bespreken dat de druk er 

is en welke regelmogelijkheden er zijn om 

daarmee om te gaan. De dialoog aangaan, 

zodat medewerkers zich gesteund voelen.’ 

Dat vraagt ook veel van managers. Worden 

die ondersteund?

‘We zijn begonnen met ‘blauwsturen’ en 

‘oranjesturen’. Toevallig de kleuren van de 

rabobank… Blauw is instrumenteel, rationeel 

en gestructureerd; hieronder vallen bijvoor-

beeld afspraken – bijvoorbeeld bij verzuim 

binnen drie dagen een gesprek– en trainin-
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   om nieuwe dingen te leren. 

nauwelijks mogelijkheden

voldoende mogelijkheden

veel mogelijkheden

Wist Je dat? 

Medewerkers die zich

niet kunnen ontwikkelen een

   in het werk, scoren 

   op vitaliteit?4,4

score op vitaliteit
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ergens anders vandaan komt. Dat is voor de 

accountmanagers lastig. Daarom beginnen 

we daarop nu te trainen. Versneld, omdat de 

markt ons anders inhaalt.

’jEzELf BIj  
DE HArEN 
pAkkEN EN 
ErVOOr 
gAAN!’

- rENé DE BEEr

58%

Grafiek | Mogelijkheden tot ontplooiing 

    binnen de organisatie

 veel voldoende nauwelijks

Ondertussen moet het allemaal efficiënter, 

met minder mensen, tegen minder kosten. 

Dat vraagt om een basisvitaliteit. Wij noemen 

dat employability: mensen moeten multi-in-

zetbaar zijn. Nu vraagt de markt bijvoorbeeld 

om hypotheken. Dus moet iedereen die gaan 

verkopen, in flexibele teams. Oók de particu-

lier adviseurs en private bankers. Dus gaan ze 

daarvoor de opleiding doen. 

 Employability: mensen moeten   
 multi-inzetbaar zijn.

Dat doen jongeren nu ook: minimaal twee 

masteropleidingen voor voldoende 21st 

century skills, want je weet niet welke banen 

er over vijf jaar zijn. Vitaliteit geeft dan het 

vertrouwen in jezelf dat je altijd je weg gaat 

vinden.’ 
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nieuws is dat vitaliteit maakbaar is. Organisaties 

kunnen voorwaarden scheppen waaronder 

medewerkers vitaal kunnen zijn. Instrumenten 

die organisaties kunnen inzetten zijn de direct 

leidinggevenden, het hoger management, 

Hr of collega’s. Eveneens belangrijk zijn de 

inhoud van de functie, groei en ontwikkeling. 

Vooral dat laatste onderwerp – ontwikkelen, 

leren en veranderen van organisaties en me-

dewerkers – is een krachtig middel.’

 Een zwak punt verbeteren kost  
 moeite. Excelleren op een sterk 
 punt gaat vanzelf.

positieve psychologie

‘Ontwikkeling kun je op twee manieren 

bekijken. je kunt de zwakke kanten van mede-

werkers proberen te repareren. Daar loopt een 

medewerker niet warm voor, het kost moeite. 

Hij zal er nooit in uitblinken. Mijn Tilburgse 

collega Marianne van Woerkom toonde 

onlangs aan dat het tegenovergestelde – de 

‘sterke-puntenbenadering’ – juist heel  

eff ectief is. Mensen ontwikkelen zich beter 

als ze op hun talenten worden aangesproken. 

Dat is een grote stimulator. stel dat iemand 

voor onderwerp A het rapportcijfer 4 krijgt en 

voor B een 7. Het kost moeite om voor A een 

voldoende te krijgen. Het is makkelijker om te 

excelleren in onderwerp B en daar een 9 voor 

te scoren. Een simpel, maar kansrijk inzicht. 

Een mogelijk eff ect is dat teams diverser wor-

den. je wilt in een goed team elkaars sterktes 

aanvullen en elkaars zwaktes compenseren. Ik 

ben benieuwd hoe dit idee zich in de praktijk 

verder zal ontwikkelen. Maar ik geloof in de 

toegevoegde waarde ervan.’

 Veel mensen lopen warm voor  
 ontwikkeling. Dat motiveert.

Ontwikkeling, ja graag!

‘Veel mensen zijn bewust bezig met hun per-

soonlijke ontwikkeling. ze willen hun ambitie 

verwezenlijken en hun prestaties verbeteren. 

ze zijn gretig naar nieuwe ervaringen, want 

die zijn leuk en leerzaam. Van ontwikkeling 

groeien ze en gaan ze uitblinken. Mensen met 

deze leergierige houding zijn opmerkelijk vaak 

ook vitaal. Dat heeft te maken met autonomie. 

Wist Je dat? 

Een van de belangrijkste 

psychologische basis-

behoefte het gevoel van 

competentie is? Ontwikkelen is daarom 

cruciaal voor vitaliteit en bevlogenheid.

Wat maakt mensen en organisaties vitaal? Welke rol spelen 

ontplooiing en ontwikkeling? Welke invloed heeft het 

waarmaken van je persoonlijke ambities op je gezondheid 

en duurzame inzetbaarheid? We vragen het hoogleraar HRD  
aan de Tilburg University prof. dr. Rob poell.

‘Vitaliteit betekent levenskracht. Dat je krachtig 

in je leven en je werk staat. Dat je veel zaken 

aan kunt. Presteert. Plezier hebt. Vitaliteit heeft 

ook een belofte in zich. Het zegt niet alleen 

dat je op dit moment energiek en krachtig 

bent, maar ook dat je nog even door kunt. zo 

ligt vitaliteit dicht tegen duurzame inzetbaar-

heid aan. 

 Naast vitale mensen zijn er 
 ook vitale organisaties.

Naast vitale mensen zijn er ook vitale orga-

nisaties. Die bruisen van energie en leveren 

knappe prestaties. Dat doen ze over een paar 

jaar nog steeds. kenmerkend is dat deze orga-

nisaties veel vernieuwen, de markt aanvoelen 

en zichzelf voortdurend ontwikkelen. Grote 

kans dat medewerkers er veel vrijheden en 

ontplooiingsmogelijkheden krijgen.’ 

Samenspel individu en organisatie

‘Alle medewerkers samen maken de organisa-

tie. Dus vitale medewerkers maken een vitale 

organisatie. Hoewel ik daarin geloof, gaat het 

niet helemaal op. Haal je een deel van die 

vitale medewerkers weg, dan blijft er toch een 

vitale sfeer hangen. Nieuwe medewerkers pak-

ken het snel op. Vitaliteit zit, als je er gerichte 

aandacht aan schenkt, verweven in de struc-

tuur en cultuur van een organisatie. Het goede 

interVieW

DOOr ONTWIkkELING 
NAAr VITALITEIT
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 veel voldoende nauwelijks
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ze kiezen zelf hun leertrajecten; die invloed 

voelt extra goed. Overigens hoeft leren niet 

te betekenen dat je een cursus volgt. Ook 

uitdagingen in de functie – een groter project, 

een presentatie, extra verantwoordelijkheid – 

kunnen ontwikkeling met zich meebrengen. 

Of jobrotatie, meekijken met andere afdelin-

gen, wellicht als een korte stage. Het draagt 

allemaal bij aan ontwikkeling en vitaliteit.’

profiel 
prof. dr. rob poell
 

 studeerde psychologie, sociale  

 wetenschappen en onderwijswe- 

 tenschappen aan de radboud  

 universiteit.

 Is werkzaam als professor op het  

 gebied van Human resource  

 Development.

 Publiceert artikelen en werkt mee  

 aan boeken over HrD en specifiek  

 over leren in de werkconext.  

‘VITALITEIT BETEkENT DAT 
jE fLOrEErT EN NOG WEL 
EVEN DOOr kuNT’

misvattingen over ontwikkeling

‘Veel mensen lopen warm voor ontwikkeling. 

Dat motiveert. Maar het is een misvatting dat 

alle mensen zich altijd willen ontwikkelen. 

Het kan zijn dat iemand op dit moment heel 

voldaan is in zijn functie. Dan is hij niet altijd 

enthousiast voor een verandering, training of 

opleiding. Nog zo’n misvatting: veel mensen 

verbinden een opleiding aan hogerop komen. 

 Veel mensen verbinden een  
 opleiding aan hogerop komen...

In sommige gevallen leidt het één inderdaad 

tot het ander, maar lang niet altijd. Vaker is 

een opleiding nodig om je te handhaven in 

een functie. Omdat de omgeving verandert, 

de organisatie of het beleid. Dat noodzaakt 

mensen hun handelingsrepertoire aan te pas-

sen. Ook tegen dit soort trainingen bestaat 

soms weerstand. De persoon in kwestie zit er 

niet altijd op te wachten. Als Hr-afdeling en 

management kun je rekening houden met 

deze inzichten.‘
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individuele medewerker. Vraag wat ze willen 

ontwikkelen, ook buiten hun functie. zodra dat 

enigszins aansluit bij de organisatiedoelen, is 

het legitiem het te steunen. Als medewerkers 

nog niet weten welk talent ze willen ontwikke-

len, kun je hen daarbij helpen. Bedenk dat de 

medewerker voelt dat je hem (of haar) helpt 

en een kans biedt zich persoonlijk te ontwik-

kelen. je maakt het talent en de energie in 

hem los. Daarvoor is hij dankbaar. je boeit en 

bindt hem daarmee aan je.’

 Mensen willen zich ontwikkelen  
 en hun ambities verwezenlijken. 

Verandering en weerstand

‘Vernieuwen is goed. Eigenlijk staat iedereen 

positief tegenover ontwikkeling en verande-

ring. Op voorwaarde dat ze invloed kunnen 

uitoefenen, op het hoe, het wat, het wanneer 

en in welk tempo. Maar vaak is dat onmogelijk. 

Verandering overkomt je ook geregeld. Een 

schets van de afgelopen jaren: Er is ontzettend 

veel veranderd in onze werkomgeving. De 

economische crisis noodzaakte organisaties 

drastisch anders te gaan werken. En te reor-

ganiseren. De ene verandering werd meteen 

opgevolgd door de andere. Van medewerkers 

vroeg dat telkens opnieuw de motivatie om 

mee te bewegen. ze hadden geen enkele 

invloed op de veranderingen, of op het mo-

ment ervan. Dat riep weerstand op. Maar ze 

bewogen toch mee. Waarom? Omdat ze de 

noodzaak begrepen. Dat is dus belangrijk aan 

je medewerkers uit te leggen: het waarom. Als 

je organisatie voor een veranderproces staat, is 

het niet mogelijk voor medewerkers om veel 

invloed uit te oefenen. je kunt ze toch mee 

krijgen als je ze de noodzaak laat inzien en 

waar mogelijk invloed biedt.’ 

HRD en veranderprocessen

‘In de ideale situatie heeft HrD bij verander-

processen een proactieve rol. Veel verande-

ringen in en rond de organisatie gaan over 

mensen. Over specifieke kennis die schaars 

wordt. Over samenwerkingen. Over nieuwe 

technieken die de manier van werken veran-

deren. HrD zou die ontwikkelingen moeten 

kennen en van daaruit de directie adviseren 

over mogelijke groei. Dat vraagt wel wat van 

de Hr-afdeling. Heb je die brede blik naar 

de markt? Heb je strategisch inzicht? zit je 

goed aan de directietafel? Luidt één van deze 

Ontwikkeling en vitaliteit

‘Human resource Development wordt te 

vaak bekeken vanuit het perspectief van de 

organisatie. Er worden complete ontwikkel-

programma’s opgesteld die mensen precies 

opleiden zoals dat in de organisatie past. Men 

verwacht dat medewerkers zich wel inschrij-

ven. Maar dat gebeurt dus niet. Medewerkers 

haken af, wat vitaliteit negatief beïnvloedt. 

Hoe dat kan? Medewerkers hebben hun eigen 

ontwikkeldoelen. Hun eigen ambities. Die 

niet altijd goed passen bij de organisatiebrede 

programma’s. Moet je als organisatie dan 

stoppen met ontwikkeling aanbieden? zeker 

niet. je wilt medewerkers aanmoedigen zich 

te ontwikkelen. Om talent te ontplooien en 

vitaliteit te stimuleren. Maar dat kan beter van-

uit een andere invalshoek: denk mee met de 

‘jE MAAkT HET TALENT EN 
DE ENErGIE IN HEM LOs’
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antwoorden nee, dan is het slim dat aspect te 

versterken. Daar kom je verder mee. Tot die 

tijd heeft HrD een reactievere rol. Volg dan de 

ontwikkelingen binnen de organisatie op de 

voet en speel daar op in. focus daarbij vooral 

op talentmanagement en de ontwikkeling van 

je human capital. Daarmee maak je talent los 

en maak je de organisatie vitaler.’ 

 We staan op de restanten van   
 het slagveld.

Huidige stand: kansen en bedreigingen

‘Trekt de economie aan? Het lijkt erop. Maar 

de crisis heeft zijn tol geëist. Organisaties heb-

ben gesneden in (opleidings-)budgetten. 

Er is afscheid genomen van hele afdelingen. 

Of mensen zijn in andere functies geplaatst. 

zo is de crisis overwonnen. Maar bekijk dit 

eens vanuit het oogpunt van vitaliteit. Col-

lega’s zijn hun maatjes kwijt geraakt en mis-

sen nu een bron van energie: sociale steun. 

Ook de baanonzekerheid en toegenomen 

werkdruk heeft ze geen goed gedaan. Er was 

geen ruimte voor autonomie of zelfgekozen 

ontwikkeling. Organisaties hebben nu wellicht 

last van hoog verzuim of verloop. Bedenk dan: 

we staan op de restanten van het slagveld. 

Dat biedt gelukkig ook weer kansen. Want 

medewerkers zijn hongerig naar ontwikkeling. 

De ideale voedingsbodem om een vitale orga-

nisatie te bereiken.’

‘ViTAliTEiT 
BETEkENT
lEVENS-
kRACHT’

- rOB POELL
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5. 
Vitaliteit 
in balans
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de medewerkers? Hoe kan men het ‘bewe-

gen’ van de medewerkers stimuleren en faci-

literen en daarmee de vitaliteit bevorderen? 

 Balans tussen fysieke- en
 mentale vitaliteit.

kortom, hoe kan de organisatie bijdragen aan 

de juiste balans tussen de fysieke en mentale 

impulsen voor vitaliteit van medewerker en 

organisatie? 

In dit hoofdstuk staat aandacht voor de ba-

lans tussen fysieke en mentale vitaliteit cen-

traal. Wederom zowel vanuit de praktijk als de 

wetenschap belicht. Diverse aspecten komen 

aan bod, waar onder de eigen verantwoor-

delijkheid van de medewerker, de rol van de 

leidinggevende, de rol van de organisatie en 

meer in het bijzonder de ‘rol’ van het brein.

‘HOE sTIMuLEErT MEN 
EEN VITAAL BrEIN EN 
DAArMEE DE VITALITEIT 
VAN MEDEWErkErs?’  In alles zoeken we een juiste balans of evenwicht. Op per-

soonlijk en interpersoonlijk vlak, binnen organisaties, tussen 

werk en privé en op maatschappelijk en politiek vlak. Dit 

geldt ook voor vitaliteit. 

Het is juist de afgewogen aandacht die 

men geeft aan zowel de mentale- als de 

fysieke aspecten die maken of mensen en 

organisaties vitaal zijn. Een zoektocht naar 

een optimum waardoor prestaties makkelijker 

worden gerealiseerd en processen soepeler 

lopen. Een balans tussen fysieke- en mentale 

vitaliteit.

 Hoe doorbreken we de 
 belemmerende denk- en
 gedragspatronen?

Belemmeringen en valkuilen voor een goede 

balans zitten veelal in denkpatronen, routines, 

omgevingsfactoren en aannames. We weten 

dat het anders kan, echter hoe gaan we de 

eerste stap maken? Hoe doorbreken we de 

belemmerende denk- en gedragspatronen? 

Hoe gaan we daadwerkelijk concreet werken 

aan, en de randvoorwaarden scheppen voor 

een mentale en fysieke vitaliteit? Voor zowel 

medewerker als organisatie.

Eerder hebben we aandacht besteed aan met 

name het oppakken van de eigen regie bij 

vitaliteit. Dit aspect blijft onverlet van belang. 

Er ligt tevens een verantwoordelijkheid bij de 

organisatie.  Wat kan men vanuit organisa-

torisch perspectief aanreiken om een vitale 

organisatie te realiseren? Hoe stimuleert men 

een ‘vitaal brein’ en daarmee de vitaliteit van 

inleiding

Laat je inspireren door de inzichten en erva-

ringen van prof. dr. Erik scherder, verbonden 

aan de Vrije universiteit van Amsterdam en 

Adriana Boersma-rodriquez, die werkzaam 

was bij o.a. Ericsson, Huawei en Microsoft. 

Beiden benaderen vitaliteit niet alleen vanuit 

zakelijke optiek, maar vooral ook vanuit een 

visie met een persoonlijk verhaal. Een symbi-

ose van opvattingen die elkaar vinden in het 

belang van vitaliteit voor de medewerker en 

de organisatie. 

Wist Je dat? 

Leidinggevenden die 

medewerkers stimuleren 

in hun ontwikkeling en 

het nemen van eigen regie, 

vitalere medewerkers 

hebben?36%
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vitaliteit en balans. zelf heb ik veel goede 

managers gehad waar ik op dat vlak veel van 

heb kunnen leren.  De houding en gedrag van 

leidinggevenden zou gericht moeten zijn op 

het behouden en versterken van balans. Dat 

gaat natuurlijk verder dan het werk. Een goede 

balans tussen werk en privé is randvoorwaar-

delijk’

balans is keuzes maken

‘Een goede balans is een kwestie van keuzes 

maken. Wegens privéomstandigheden was 

mijn balans niet optimaal, om die reden ben 

ik het gesprek aangegaan met mijn leiding-

gevende. Om meer tijd te hebben voor mijn 

privéleven heb ik er bewust voor gekozen om 

tijdelijk te stoppen bij Microsoft. Dat heeft mij 

de gelegenheid gegeven om mantelzorg te 

verlenen, waarbij ik wel mijn talenten inzet 

vanuit BeBig. In essentie breng ik vanuit BeBig 

expertise van meerdere organisaties bij elkaar 

om tot een goed eindresultaat te komen. 

Daarbij zijn verandering, snelheid, flexibiliteit 

en vitaliteit cruciaal. Innovatie en netwerken 

zijn de sleutelwoorden tot succes. Innovatie 

is niet alleen voor de top, maar is overal. In-

novatie laat zich niet stoppen. Whatsapp is op 

dit moment voor veel mensen niet meer weg 

te denken, dit ondanks dat kPN in 2011 nog 

dacht de dienst te kunnen laten verbieden. 

Een actueel voorbeeld van hoe innovatie de 

spelregels verandert is bijvoorbeeld uber. Ik 

ben betrokken bij het proces om de integratie 

van uber in goede banen te leiden in een land 

in Latijns-Amerika. Als het tegenhouden van 

innovatie geen zin heeft, hoe kunnen de tradi-

tionele taxibedrijven zich dan aanpassen aan 

de nieuwe situatie? Hoe kunnen zij gebruik 

maken van de nieuwe technologieën?’ 

Wist Je dat? 

Leidinggeven die sturen op competen-

tie, autonomie, zingeving & verwant-

schap werken met vitale medewerkers?

Onderstaande grafiek geeft dit duidelijk 

weer.

Een goede balans tussen werk en privé en mentale en 

fysieke fitheid zijn essentiële randvoorwaarden voor een  

vitale organisatie. Welke rol hebben de leidinggevende 

en medewerkers zelf in het zorgen voor die balans? Wat 

hebben innovatie,  netwerken en teamsamenwerking te 

maken met vitaliteit? Adriana boersma-Rodriquez, die 

werkzaam was bij o.a. Ericsson, Huawei en microsoft heeft 

veel ervaring opgedaan, maar spreekt ook uit persoonlijke 

ervaring hoe je aan vitaliteit werkt.

Waarom is vitaliteit een belangrijk thema 

voor organisaties?

‘Vitaliteit is cruciaal, vitale managers en orga-

nisaties dragen uiteindelijk bij aan een vitale 

wereld. Vitaliteit maakt dat je niet bang bent 

om te falen maar op zoek gaat naar uitdagin-

gen. Dat je open staat om nieuwe dingen te 

leren. In dat kader is de “crisis” eigenlijk een 

“geluk”. De huidige crisis biedt kansen voor 

verandering en nieuwe mogelijkheden voor 

mensen en organisaties om zich te ontwik-

kelen en verbeteren. 

 Een goede balans is een  
 kwestie van keuzes maken.

Belangrijk in deze fase is dat leidinggevenden 

oog moeten hebben voor het belang van 

interVieW

BALANs CrEëErT 
VITALITEIT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4,7
5,5

6,4

9

10 Grafiek | Vitaliteit naar verbindend leiderschap - 

    medewerkers

lage score op verbindend leiderschap

gemiddelde score op verbindend  

leiderschap

hoge score op verbindend leiderschap



89VITALITY CONNECTED! 88

koers houden

‘Tijden van verandering worden gekenmerkt  

door onvoorspelbaarheid, dan is het van 

belang om als leider koers te houden. Veel 

organisaties staan op een splitsing en worden 

gedwongen keuzes te maken. Het is belang-

rijk om in deze situatie je vitaliteit op orde te 

hebben, juist dan is het belangrijk om kalm 

te blijven en focus te houden op wat je in de 

toekomst moet doen. Wees daar ook duidelijk 

en transparant in naar de mensen om je 

heen. Dit is vooral voor middelmanagers een 

moeilijke positie.  Bij veranderingen is de lange 

termijn van belang, voor de continuïteit is ech-

ter ook het korte termijn resultaat belangrijk. 

Het is de grote uitdaging om daar de juiste 

balans in te vinden. 

 focus op de toekomst.

Vanuit mijn rol heb ik dit zowel binnen 

Ericsson, Huawei als Microsoft gezien. Binnen 

Microsoft is hier bijvoorbeeld veel aandacht 

aan besteed en is men open en transparant 

geweest in termen van leiderschap. Nee 

was geen antwoord, wel hoe. De focus bij 

profiel 
adriana boersma-rodriquez
 

 studeerde o.a. financial accounting  

 en behaalde titels in diverse leider- 

 schapsstudies.

 Werkte in diverse internationale  

 functies bij Ericsson en Huawei.

 Bij Microsoft was zij verantwoorde- 

 lijk voor o.a. klant- en werknemers- 

 tevredenheid. Legde haar functie  

 tijdelijk neer vanwege privé- 

 omstandigheden.

 Is nu zelf actief als ‘chief empower- 

 ment officer’. Ondersteunt indi- 

 viduen, bedrijven en overheden in  

 complexe transformatieprocessen  

 om groei te realiseren.

‘NEE WAs GEEN 
ANTWOOrD, WEL HOE’
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Hoe kun je vitaliteit creëren?     

‘Het is belangrijk om niet alleen aandacht te 

besteden aan de mentale kant van vitaliteit. 

juist de balans tussen mentaal en fysiek zorgt 

ervoor dat je met passie en energie je werk 

kunt blijven doen. Ik besteed veel aandacht 

aan de fysieke kant van vitaliteit. Daarbij gaat 

het niet alleen om sporten, maar juist ook om 

de dagelijkse beweging. Ik ben continu op 

zoek naar de juiste balans op het gebied van 

zaken als voeding en beweging. Maar ook in 

de werksfeer is het noodzakelijk die balans te 

vinden in dingen als de inrichting van je werk-

plek en het omgaan met lastige werktijden. 

 Medewerkers waarderen het 
 als werkgevers ruimte bieden. 
 

Wat daarbij helpt, is een fi t lichaam. Want 

een fi t lichaam zorgt voor een fi tte geest. Ik 

neem bewust tijd voor mezelf om de balans 

te vinden op beide vlakken. Aan het einde van 

een dag sta ik bewust stil bij wat ik die dag 

heb gedaan. juist het refl ecteren en actief 

zoeken naar manieren om verbetering moge-

lijk te maken zorgt ervoor dat ik mijn vitaliteit 

behoud.’ 

Verantwoordelijkheid voor vitaliteit ook bij 

medewerkers?

‘Als het gaat over de verantwoordelijkheid van 

medewerkers in relatie tot hun vitaliteit, gaat 

het met name over het aanspreken van mede-

werkers op hun intrinsieke motivatie. Waarom 

gaan mensen naar hun werk? Medewerkers 

die verantwoordelijkheid nemen voor hun ei-

gen vitaliteit zijn niet de medewerkers die voor 

het gratis kopje koffi  e komen. Het zijn juist 

de medewerkers die komen om waarde te 

creëren, oftewel een zinvolle bijdrage aan de 

organisatie te leveren. Om dit te kunnen doen 

hebben medewerkers een scherpe geest en 

ziel nodig die hen in staat stelt nuchter over 

het werk na te denken. zo kun je medewer-

kers die thuis veel problemen hebben soms 

beter naar huis sturen zodat ze daar de zaken 

kunnen oplossen voordat ze naar het werk 

komen. Mensen die niet scherp zijn omdat ze 

‘GEVEN EN NEMEN 
BETAALT zICH DuBBEL 
TEruG’

Microsoft blijft op de toekomst gericht. Het 

is goed om te beseff en dat succes in eerste 

instantie wordt gecreëerd in de gedachte van 

het management.’ 

De rol van de leider

‘Leiders hebben in vitaliteit een belangrijke 

voorbeeldfunctie. Een organisatie kan alleen 

groeien en bloeien met een leider in balans. 

 Leiderschap gaat over weg
 nemen van angsten en de 
 juiste beslissingen nemen.

Ben je zelf niet vitaal, dan kan je dat ook niet 

verwachten van je medewerkers. Iedereen 

kijkt naar je als leidinggevende, hoort wat je 

zegt, ziet wat je doet. Blijf daarom altijd dicht 

bij je eigen principes en ondersteun mede-

werkers hierin. Vitaliteit en employability be-

ginnen bij de top. Een enthousiaste en vitale 

CEO maakt echt het verschil. Het moet vanuit 

je hart en ziel komen. zorg ervoor dat je dit 

als leidinggevende ook binnen je team wilt 

verspreiden. Leiderschap gaat over het weg- 

nemen van de angst bij je team en om de juis-

te beslissingen te nemen. Laat mensen ont-

wikkelen en help hen om het grotere beeld te 

zien. Laat medewerkers ervaren hoe ze zelf en 

als team samen vooruitgang kunnen boeken. 

Persoonlijk leiderschap is hiervoor de basis. 

Iedereen kan “alles” bereiken, echter niet tege-

lijkertijd. Hoe lastig ook, het blijft een kwestie 

van keuzes maken tussen goed en goed. Het 

gaat om de balans in prioriteiten.’ 

Hoe innovatie vitaliteit kan bevorderen in 

organisaties

‘Innovatie is extreem belangrijk wanneer je als 

organisatie wilt werken aan vitaliteit. Innovatie 

maakt een integraal onderdeel uit van de 

organisatiecontext en kan in alle lagen van de 

organisatie worden teruggevonden. steeds 

relevantere factoren hierin zijn het netwerken 

van mensen, de innovatie in nieuwe organi-

satiestructuren en het organiseren van talent. 

Een van de belangrijkste uitdagingen voor 

organisaties gaat over het organiseren van 

talent; in hoeverre kan je het talent van mede-

werkers zo gebruiken in de organisatie, dat er 

daadwerkelijk sprake is van het toevoegen van 

waarde?’

Wist Je dat? 

Medewerkers niet 

doen wat de leiding-

gevende zegt, maar wat hij doet? 

je invloed als leider op de vitaliteit van 

je medewerkers is daarmee dus groot.

29%

 laag  gemiddeld
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zorgen hebben of te druk zijn met andere din-

gen kunnen geen optimale bijdrage leveren 

aan het bedrijf. Medewerkers waarderen het 

als werkgevers begrip hebben en deze ruimte 

kunnen bieden. Geven en nemen betaalt 

zich dubbel terug. Mensen hebben dan in de 

gaten dat de balans er daadwerkelijk toe doet. 

Wanneer ze weer terug op het werk komen, 

werken ze nog harder.’ 

Samenwerken in netwerken

‘In het creëren van een vitale organisatie moet 

je bewust aandacht besteden aan het team 

en de samenwerking. Voor medewerkers gaat 

veel tijd op aan het samenwerken met team-

leden en klanten. Vanzelfsprekend komen er 

in die samenwerking ook wel eens problemen 

op je pad. Het is belangrijk om deze proble-

men meteen aan te pakken en op te lossen. 

Door anders samen te werken kun je hier 

gericht aan werken. 

 Waar liggen de krachten  
 van het team?

Een voorbeeld is het invoeren van een 360 

graden performance review in de vorm van 

speeddating. Dat kan door twee rijen mede-

werkers tegenover elkaar te plaatsen en elkaar 

feedback te laten geven. Elke vijf minuten 

wisselen zodat alle teamleden elkaar spreken.  

je zou elkaar kunnen vertellen wat je zou 

willen dat de ander nog meer gaat doen. 

Natuurlijk doe je dan als leidinggevende van 

dat team ook mee. De gedachte hierachter 

is dat medewerkers je dan ook meer als een 

onderdeel van het team gaan zien, ze bekijken 

je met “dezelfde blik”. je geeft mensen zo 

vertrouwen en zorgt voor meer vitaliteit. Het 

gaat niet alleen om de persoon, maar ook 

om het collectief. Waar liggen de krachten 

van het team? je werkt zo aan de vitaliteit van 

het team, zoekt actief verbinding. Als je snapt 

wat het team nodig heeft, wat de wensen en 

uitdagingen zijn, dan kan je als leidinggevende 

bijdragen om het team en de organisatie 

verder te helpen. Er zijn nog te veel leiding-

gevenden, experts en managers die lineair 

denken en te weinig in de netwerkwereld. We 

moeten innoveren in de organisatiestructuren 

en de manier waarop we samenwerken. Al-

leen dan kan een organisatie de uitdagingen 

aan die samengaan met de veranderingen. 

Technologische veranderingen die effect heb-

ben op organisaties, zijn pas net begonnen. 

Er staat ons nog veel meer te wachten. We 

staan nog steeds aan het begin van een nieuw 

tijdsgewricht. Verandering is een uitdaging, 

pak die kans!’

‘HET GAAT 
OM DE 
bAlANS IN 
pRiORiTEiTEN’

- ADrIANA BOErsMA-rODrIquEz
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rijk zijn voor het genereren van nieuwe ideeën, 

van oplossingen bedenken voor dingen die op 

je pad komen. Dat je niet denkt: laat dat maar 

aan een ander over. Dat zijn de zaken die je 

zelf moet willen oppakken!’

Dat betekent concreet dat ik bij regen niet 

de auto pak, maar de fiets? 

‘Dat zou zeker meehelpen. Er zijn altijd twee 

dingen die je hierin moet zien: één is dat 

lichamelijke activiteit kan bijdragen aan het 

vitaal houden, omdat de doorbloeding van je 

hersenen veel beter gaat. Het hart pompt het 

bloed naar boven. Daar zit glucose en zuurstof 

in. Dus het zijn met name de verbindingen 

tussen de gebieden die hierbij zijn gebaat (de 

witte stof). Deze witte stof reageert fijn als de 

doorbloeding goed is. 

 In rust worden netwerken in  
 het brein weer actief die onder- 
 drukt worden op het moment  
 dat je aan het werk bent.

Maar er is ook literatuur die stelt dat als je in 

rust bent, bijvoorbeeld als je slaapt, als je op 

de fiets zit en niet cognitief belast bent, of als 

je even niet op je werkplek zit,  je ook dan tot 

goede ideeën komt. Dat komt omdat er in rust 

weer netwerken in het brein actief worden 

die onderdrukt worden op het moment dat je 

aan het werk bent. Bijvoorbeeld zoals nu: jullie  

luisteren naar mij en denken niet spontaan: hé, 

ik heb een oplossing voor een probleem dat ik 

thuis heb. Maar als je straks hebt opgehangen 

en even een blokje om loopt, dan ben je  

cognitief minder belast en denk je: verrek ik 

moet het zo oplossen. Daar zit vitaliteit in: in 

het zoeken naar balans tussen aan de ene kant 

zowel de rust voor je cognitieve belasting, die 

ruimte krijgt: je bureau is leeg. En aan de an-

dere kant de fysieke activiteit die ervoor zorgt 

dat je alert bent, aroused bent, voldoende 

opgewonden bent om tot ideeën te komen.’

Wist Je dat? 

 Hoe groter het falen, des te meer we 

leren? je hersenen worden dan als het 

ware extra gestimuleerd, falen is vaak 

nodig om te kunnen groeien. 

Mentale en fysieke fitheid zorgen voor een vitaler brein. 

Door je brein uit te dagen, genereer je nieuwe ideeën en 

oplossingen. professor dr. Erik Scherder, als hoogleraar 
klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam, gaat in op het belang van de 

juiste balans. Over uitdaging, fysieke activiteit en rust voor 

je cognitieve belasting. kortom, de balans die ervoor zorgt 

dat je vitaal bent en in staat wordt gesteld om tot nieuwe 

ideeën te komen.

Hoe vitaler het brein is, hoe vitaler je als mens 

zelf bent. Dit betekent dat je je niet speciaal 

alleen goed voelt, maar ook dat je cognitief 

flexibel blijft, volgens professor dr. Erik scher-

der.  ‘Het is ontzettend belangrijk in het proces 

van ouder worden: het brein verandert in het 

ouder worden. Gegeneraliseerd zie je vaak 

dat mensen op de door hen ingeslagen route 

blijven zitten: “Ik doe het altijd zo”, “Dit is nou 

eenmaal mijn baan”. Als je echt wilt verande-

ren, als je denkt: ik kan switchen, ik kan met 

veranderingen mee in mijn organisatie (het-

geen in veel organisaties gevraagd wordt), hoe 

doe je dat dan? Dat kan door je brein uit te 

dagen, door juist nieuwe dingen te doen, juist 

nieuwe dingen doen waarvan je denkt: mwah 

wil ik dit wel? ja dat wil je! je zult moeten! 

Want daarmee nodig je bepaalde circuits van 

je brein uit om weer gewoon actief te worden. 

Dat zijn delen in de hersenen die ook belang-

interVieW

VITALITEIT VErsTErkEN? 
DAAG jE BrEIN uIT!

niet mee eens

mee eens

sterk mee eens 

Ik ben nieuwsgieriger dan de 

meeste andere mensen

Ik geniet van het omgaan met 

nieuwe en ongewone situaties

18%26%
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profiel 
prof. dr. erik sCherder
 

 studeeerde aan de Vrije  

 universiteit van Amsterdam de  

 studie psychologie, met een  

 specialisatie in neuropsychologie,  

 waarin hij in 1995 promoveerde.

 In 2002 werd hij benoemd tot  

 bijzonder hoogleraar aan de Vu  

 Amsterdam en later aan de ruG in  

 Groningen. 

 Tegenwoordig geeft hij leiding aan  

 het onderzoeksprogramma Neuro 

 psychologie van neurodegenera 

 tieve ziekten aan de Vu.

 scherder is regelmatig te gast in het  

 tv-programma De Wereld Draait  

 Door. In 2014 verscheen zijn boek  

 Laat je hersenen niet zitten, dat op  

 toegankelijke wijze de invloed van  

 beweging op de hersenen om- 

 schrijft.

‘MWAH, WIL Ik DIT WEL?
jA, DAT WIL jE!
jE zuLT MOETEN!’

Wat zouden organisaties specifiek kunnen 

doen om mensen daartoe te verleiden?

‘In een organisatie zou je kunnen zeggen: ik 

geef de gelegenheid om “walking meetings” 

te organiseren: de vergaderingen lopend te 

doen. Of door te zeggen: wij stellen het op 

prijs dat je in de loop van de dag minimaal een 

half uurtje gaat fietsen binnenshuis. Op een 

hometrainer bijvoorbeeld. je kan als orga-

nisatie allerlei dingen bedenken waardoor je 

een actieve organisatie wordt. je kunt ook 

zeggen: je kan voor de wat oudere mede-

werkers (vanaf 40, 50) zorgen dat er juist wel 

afwisseling in je baan komt. 

 Het zijn juist de nieuwe dingen   
 die een impuls zijn voor andere   
 nieuwe dingen in het werk.

Dat je niet moet denken: ik doe dit nog wel 

lekker 20 jaar en dan heb ik het gehad. je hebt 

natuurlijk banen en banen, banen die altijd uit-

dagen, maar ook banen waarbij de uitdaging 

minimaal is. Op een gegeven moment komt 
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bank en hebt nergens meer zin in. Als er dan 

iemand langskomt die zegt: kom we gaan 

hardlopen, hoe kom je daarna dan thuis? 

Verfrist! Hoe kan dat, terwijl je je net nog hebt 

lopen afbeulen? Omdat het hele zaakje weer 

is opgepept. Dat zou je iedereen willen toe-

wensen, als je door de dag heen denkt: ach, 

ik zit lekker, het gaat wel, en ik zit en zit en zit. 

Dus daar ligt de crux van het verhaal.’

Eigenlijk wil je dus dat mensen het zelf erva-

ren en vanuit die beweging zelf de motivatie 

hebben om het ook te doen?

‘Dat, en de grap is, motivatie zit ook in her-

senfuncties. Als je niet gemotiveerd bent, wat 

logisch is want de boel kakt in, dan moet een 

ander jouw motivator zijn. Net zoals thuis dat 

iemand is die je meeneemt om hard te lopen 

of naar de sportschool gaat, zo is dat ook bin-

nen organisaties. 

 De kracht van bewegen.

Leidinggevenden of collega’s  kunnen ook 

als motivator optreden. Het moet niet iets 

worden waar iedereen lacherig om doet, maar 

het moet common sense worden. Het moet 

normaal zijn, net als roken in een gebouw ook 

niet meer is toegestaan. Waarom zou je de 

hele dag blijven zitten als een zoutzak? Een 

interessante studie over twee uur kantoor-

wandelen laat bijvoorbeeld mooie resultaten 

zien. Aan de ene kant denkt de werkgever: 

ja dag, verloren tijd. Maar nee, geen verloren 

tijd. Deze mensen blijven veel langer gezond, 

hebben een veel lagere kans op burn-out. 

Neem de kracht van bewegen mee in je 

gezondheidsmanagement, maar ook in je 

productiviteit. Mensen zijn veel alerter. ‘

Speelt die mentale vitaliteit een beteke-

nisvolle rol in het voorkomen van ziekte-

verzuim?

zeker, want het zijn echt heel goed uit te 

leggen circuits die actief worden of niet 

actief worden als je lijdt aan chronische stress 

bijvoorbeeld. je moet proberen ervoor te 

zorgen dat het niet zover komt. Dat je het niet 

naar je zin hebt op het werk kan vanuit een 

grote variatie van oorzaken komen: onaardige 

collega’s of een misgelopen promotie. Buiten 

het feit dat natuurlijk de balans tussen werk en 

privé hier een grote impact op kan hebben. De 

gouden regel is dan ook in het geval van een 

burn-out: ga niet op vakantie! Dit is gewoon 

een manier om het voor je uit te schuiven. 

er voor de meeste mensen een moment dat 

ze niet meer uitgedaagd willen worden in het 

werk. soms is het genoeg, het is zoals het is.‘ 

mobiliteit en verandering vormen een grote 

uitdaging voor organisaties en mensen. Als 

het goed voelt, waarom zou ik dan verande-

ren of bewegen?

‘Waarom zou je inderdaad van baan veran-

deren in zo’n situatie? je hoeft niet per se te 

veranderen van baan, je kan ook nieuw elan 

brengen in je werk omdat je denkt: ik pak dat 

er eens bij. Het kost moeite, ik heb er eigenlijk 

geen trek in. 

 Als je overdag actief bent,  
 van alles aangaat, dan heb  
 je ‘s avonds ook nog zin!

Het zou wel een meerwaarde zijn, maar 

niemand heeft het erover, dus ik doe het ook 

maar niet. Dat is jammer, want het zijn juist de 

nieuwe dingen die een impuls zijn voor andere 

nieuwe dingen in het werk. Want je wordt 

meer uitgedaagd. Het zijn de mensen die 

overdag inactief zijn, die ’s avonds moe zijn. 

Dat is altijd een mooie uitkomst van studies: 

als je overdag actief bent, van alles aangaat, 

dan heb je ’s avonds ook nog zin.’ 

Als je kijkt naar de rol van de organisatie, 

dan zou je dus als organisatie beweging 

vanuit verschillende opzichten moeten 

stimuleren? 

‘Het is niet zo dat de productie van medewer-

kers spontaan omhoog gaat, dat zou onzin 

zijn. Maar je kunt wel redeneren dat als je 

de hele dag blijft zitten het er niet vlotter op 

wordt, zeker niet qua gedachteontwikkeling. 

Maar als je zorgt dat je actiever wordt, dan 

heeft dat een positieve uitwerking. Hierbij hoef 

je uiteraard niet alleen aan het voorbeeld van 

de fiets te denken, maar ook aan zaken als 

lunchlopen of lopend vergaderen. zorgen 

dat je het gewoon lardeert door de dag heen. 

Dan is er voldoende evidentie voor juist het 

acute effect dat je alert bent, dat je aandacht 

hebt. stel je komt vanavond thuis, ploft op de 

‘WAArOM zOu jE DE HELE 
DAG BLIjVEN zITTEN ALs 
EEN zOuTzAk? 

niet mee eens

mee eens

sterk mee eens 

Ik vind het prettig om nieuwe en 

andere dingen te doen

Als er iets nieuws op mij afkomt op 

het werk, weet ik altijd wel hoe ik 

daarmee om moet gaan

55%28%



101VITALITY CONNECTED! 100

Ik wens je een leuke vakantie als je weet dat 

problemen gewoon op je werk blijven liggen. 

je moet ze juist aanpakken en actief worden. 

 De gouden regel is dan ook 
 in het geval van een burn-out: 
 ga niet op vakantie! 

Ga er even tussenuit is het slechtste advies dat 

je als leidinggevende kan geven. je moet gaan 

kijken waar het aan ligt, je afvragen: wat kan 

ik er zelf aan doen? Daarbij speelt de fysieke 

vitaliteit ook een rol. Een slechte conditie helpt 

niet mee. Het is belangrijk om vanuit meerdere 

perspectieven actie te ondernemen.’ 

mogen leidinggevende zich bemoeien met 

aspecten van vitaliteit, zoals roken en eten,  

die de privésfeer van medewerkers raken? 

Hoe doet u dat bijvoorbeeld met uw eigen 

medewerkers?

‘Ik bemoei me niet met het roken en eten. We 

proberen met elkaar het goede voorbeeld te 

geven. je kunt als leidinggevende het goede 

voorbeeld geven: wat is je ambitie? je kan 

echter niet medewerkers met het pistool op 

het hoofd dwingen om gezonder te gaan 

leven.  Maar je ziet wel veel vitaliteits-

programma’s waarin door de organisatie de 

kans wordt geboden om actief werk te maken 

van de eigen vitaliteit van medewerkers. De 

kans is er, je leidt je eigen leven. Maar kom op, 

wij zijn voor jullie nu de motivator!‘

Concreet betekent dit dus dat je veel meer 

wilt beïnvloeden vanuit een voorbeeld-

functie? 

‘klopt. Mensen veranderen is een van de 

moeilijkste dingen, dus je moet bescheiden 

zijn over de spin-off  die je hebt. Maar je kunt in 

ieder geval wel zeggen, elke kans die we heb-

ben, nemen we om te laten zien: je bent echt 

verkeerd bezig als je zo doorgaat.’ 

Wat is voor u persoonlijk het meest cruciaal 

wanneer het gaat over uw eigen vitaliteit?

‘Deels zit dit ook gewoon in je genen. Maar ik 

probeer te fi etsen wanneer ik kan en wanneer 

ik kan lopen, loop ik. Dat scheelt per dag. 

Waar nodig “fi ets”ik bij, hier op kantoor. In het 

weekend hetzelfde: je kan altijd een reden be-

denken om bijvoorbeeld de stad in te fi etsen, 

of om een lange stevige wandeling te maken. 

Voor mij geeft dat het gevoel dat ik zo vitaal 

ben als ik ben.’

’sOMs Is 
HET GENOEG, 
HET Is 
zOALs HET Is’ 

- ErIk sCHErDEr

Wist Je dat? 

29%  van de 

respondenten een

een hoog risico op burn-out heeft?
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partnerships

De internationale Radboud Universiteit Nijmegen heeft 

een kleine 20.000 studenten. De radboud universiteit 

levert toonaangevende bijdragen aan het debat over di-

verse maatschappelijke thema’s: Europa en zijn werelden, 

Taal en communicatie, Ontwikkeling van de samenleving 

en haar inrichting, Gedrag en opvoeding, Moleculen en 

materialen, Water en wetlands en Diagnostiek en behan-

deling op maat.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationale 

universiteit met een wereldwijde top-100 notering. De 

Erasmus universiteit rotterdam is een van de grootste 

universiteiten van Nederland met 23.000 studenten. Het 

onderwijs aan de Erasmus universiteit rotterdam richt 

zich op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van 

gezondheid, welvaart, bestuur en cultuur.

Tilburg University werkt vanuit een internationale weten-

schappelijke oriëntatie en heeft ruim 12.000 studenten. 

De universiteit gaat uit van een stichting met het doel het 

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met een open 

katholieke signatuur te bevorderen en in stand te houden. 

Tilburg university is actief op de thema’s economie, recht, 

katholieke theologie, sociale en gedragswetenschappen en 

geesteswetenschappen

De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en 

onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie 

van ideeën. De Vu staat voor universele universitaire waar-

den als academische vrijheid en onafhankelijkheid. Met 

ruim 24.500 studenten in een internationale context, richt 

de Vu zich actief op de vier gebieden  Governance 

for society, Human Health & Life sciences,  Connected 

World en  science for sustainability.

De Volvo Ocean Race is wereldwijd het langstdurende, 

professionele sportevenement en de meest toonaange-

vende zeezeilrace. De race begon in 1973 als de Whitbread 

round the World race. Inmiddels behoort de race tot de 

‘Big Three’ mondiale zeilevenementen, samen met de 

America’s Cup en de Olympische spelen. In 2001 kreeg de 

race nieuwe eigenaren en daarmee een nieuwe naam: de 

Volvo Ocean race.

philips is een gediversifi eerd technologiebedrijf. Het is 

marktleider op het gebied van cardiologische zorg, acute 

zorg en zorg voor thuis, energiezuinige verlichtingsoplos-

singen en nieuwe verlichtingstoepassingen, en op het 

gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondver-

zorgingsproducten. Wereldwijd werken meer dan 100.000 

mensen voor Philips.

De Rabobank groep is een internationale fi nanciële dienst-

verlener, met haar wortels in Nederland. De coöperatieve 

bank is met 108 banken actief op het gebied van bankieren, 

vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. 

Er werken meer dan 46.000 mensen voor 8,8 miljoen 

klanten. In Nederland ligt de nadruk op brede fi nanciële 

dienstverlening. Internationaal richt de bank zich vooral op 

de food- en agribusiness.

schouten & Nelissen werkt internationaal onder de naam 

Schouten global. Als specialist in learning & development 

en werkt schouten Global wereldwijd aan de ontwikkeling 

van individuen, teams en organisaties in meer dan 53 landen. 

Met een breed aanbod aan soft skills oplossingen bedient 

schouten Global multinationals via een wereldwijd netwerk 

van ruim 700 ervaren trainers, coaches en consultants.
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