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Betrokkenheid. Prestatie. Tevredenheid.

Vitaliteit: onmisbaar voor het succes van jouw organisatie. 
Vitale medewerkers voelen zich energiek, stellen doelen in het leven en zijn gemotiveerd deze te 
behalen. Dilemma’s, uitdagingen of veranderingen in de organisatie vormen voor vitale medewerkers 
geen probleem: zij beschikken over voldoende veerkracht om ermee te kunnen dealen. Vitaliteit heeft 
niet alleen een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van medewerkers. Vitale medewerkers 
geven ook het organisatieresultaat een enorme boost. Uit de ondezoeksresultaten van bijna 20.000 
medewerkers uit 35 organisaties heeft Schouten & Nelissen vitality@work de effecten van vitaliteit 
op een aantal organisatie uitkomsten op een rij gezet. 

     37%
vitale medewerkers 
voelen zich 37% 
meer BETROKKEN 
bij de organisatie.

     25%
de PRESTATIES van 
vitale medewerkers 
zijn 25% hoger.

     49%
vitale medewerkers
zijn 49% meer 
TEVREDEN met 
hun werk.

Meer info?  
Bel 0418 683 440 of mail goedengezondwerken@sn.nl

Vitaliteit is een strategisch  instrument 
voor  duurzame  inzetbaarheid, 
groei en succes.
- Marijke Simons, directeur vitality@work - 
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Talent behouden. 
12,2% van de vitale medewerkers 
gaf aan het afgelopen jaar iets 
te hebben ondernomen om ander 
werk te vinden. Bij niet-vitale 
medewerkers was dit 28,2%.



Meer info?  
Bel 0418 683 440 of mail goedengezondwerken@sn.nl

Vitaliteit en leeftijd.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voelen jongere medewerkers zich niet vitaler dan hun meer seniore collega’s. 
Net als de betrokkenheid, prestaties, en verloopintentie, gaat ook de vitaliteitsscore er met de leeftijd (iets) op vooruit. 
Zijn oudere medewerkers daadwerkelijk vitaler? Of zijn jongere medewerkers simpelweg kritischer op hun eigen vitaliteit? 

De belangrijkste beïnvloeders van vitaliteit in organisaties.
De onderzoeksresultaten van 35 organisaties uit diverse sectoren laten zien dat het verhogen van de vitaliteit onder 
medewerkers niet alleen gunstig is voor de medewerkers zelf, maar ook essentieel is voor het succes van organisaties. 
Wat zijn de belangrijkste factoren die vitaliteit van medewerkers beïnvloeden? En in welke elementen van het organi-
satieklimaat kunnen organisaties het beste investeren om de vitaliteit te bevorderen? 

Schouten & Nelissen vitality@work brengt maandelijks een kort whitepaper uit, waarin we theorie, praktijk en onder-
zoeksresultaten met elkaar verbinden. Ook geven we praktische tips die u direct kunt toepassen in de eigen organisatie.

Als eerste deze whitepapers ontvangen? Volg ons op LinkedIn.

Het Energize-programma van Schouten & Nelissen vitality@work biedt een integrale en meetbare aanpak  
om te komen tot vitale en duurzaam inzetbare medewerkers én een positief en gezond werkklimaat.  

Intereresse? Meld je aan voor een van de Energize informatiebijeenkomsten.

Leeftijd & betrokkenheid.
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Leeftijd & verloopintentie.
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Leeftijd & tevredenheid.
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Vitaliteit & leeftijd.
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Stap 1.

De Energize
@work scan

Stap 3.

Voorstel Energize 
interventies

Stap 5.

Monitoring en 
meetbaar resultaat

Stap 4.

Interventies  
die werken!

Stap 2.

Analyse en bepalen
 startpositie

Energize 
index.

Energize 
index.

Energize
kick-off

Energize: in 5 stappen naar een vitale organisatie.


