


Vitaliteit op de werkvloer, de “Do’s en Don’ts” 
Steeds meer organisaties zijn bezig met vitaliteit op de werkvloer. Maatschappelijk gezien is de 
bewustwording van het belang van vitaliteit de afgelopen tijd aanzienlijk toegenomen. Daarnaast is de 
belangrijkste kostenpost voor organisaties veelal de personeelskosten. Niet zo gek dus dat deze 
organisaties gezonde, fitte en betrokken medewerkers willen hebben. Naast lagere kosten door 
minder ziekteverzuim ligt de productiviteit van vitale medewerkers immers een stuk hoger. Kortom, 
vitale medewerkers:  

• presteren beter;
• zijn flexibeler;
• nemen meer regie in hun ontwikkelingen;
• verzuimen minder door ziekte;
• hebben meer energie en plezier in hun werk;
• zijn daardoor klantgerichter en hebben als gevolg meer tevreden klanten!

Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je voor meer vitaliteit op de werkvloer? In dit whitepaper worden de 
belangrijkste do’s en don’ts besproken. Voorkom met deze tips dat goedbedoelde acties, geen of zelfs 
het tegenovergestelde effect opleveren. De volgende onderwerpen worden behandeld: 

1. Wat is vitaliteit op de werkvloer?
2. Lichamelijke beweging
3. De basisaspecten van een gezonde leefstijl

a. Voeding
b. Werkomgeving

4. Lekker in je vel zitten
a. Stress

5. Blijvend vitale medewerkers
a. De rol van de manager
b. Verhogen van de betrokkenheid
c. Benutten van de kwaliteiten

6. Conclusie

7. 
1. Wat is vitaliteit op de werkvloer?

Vitaliteit wordt vaak geassocieerd met gezondheid, maar vitaliteit gaat verder. Letterlijk is vitaliteit 
volgens Van Dale: ‘Levenskracht’. Met andere woorden: hoe haal je meer uit je leven? En hoe kun je dit 
als organisatie stimuleren en beïnvloeden? Dit is noodzakelijk omdat door technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen het leven en het werk de afgelopen jaren drastisch zijn veranderd. 
Hierdoor is voldoende lichaamsbeweging, gezond eten en een mentale balans helaas niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. In dit whitepaper behandelen we de verschillende niveaus waarop vitaliteit 
vanuit organisaties kan worden aangepakt.   



	

	

 

2. Lichamelijke beweging 

Feit is dat de gemiddelde Nederlander te weinig beweegt (CBS/RIVM,2016). Veel mensen werken op 
kantoren waar ze nauwelijks nog van hun stoel af hoeven te komen. Inmiddels is duidelijk dat dagelijks 
voldoende bewegen noodzakelijk is voor de gezondheid. Dit helpt voor sterke botten en spieren, een 
betere doorbloeding, beter uithoudingsvermogen en om beter te ontspannen. Sportprogramma’s 
binnen de organisatie kunnen hierin een bijdrage leveren. Als teambuilding en om te ontspannen. Maar 
hoe zorg je ervoor dat iedereen meedoet en ook blijft sporten? Dit zal een herkenbare uitdaging zijn. 
Daarom is het voor de lange termijn van belang om medewerkers te stimuleren de hele dag door meer 
te bewegen. 

Do’s:  

• Bedenk initiatieven waarmee je mensen bereikt die nu niet sporten of te weinig bewegen. De 
nieuwste trend is om de dag dansend te beginnen. 

• Regelmatig lopen is nog steeds het beste advies en is ook het eenvoudigst te realiseren. Elk 
half uur 2 minuten lopen levert al belangrijke gezondheidsvoordelen op. 

• Spreek ‘Remi’ af. Dat wil zeggen, iedereen haalt zelf zijn drinken. Dit lijkt asociaal, maar het 
gunt juist iedereen zijn loopje naar de pantry. 

• Introduceer de ‘niet eten op de werkplek regel’ en creëer een plaats waar dit wel kan, zodat 
de werknemer een stukje moet lopen voor een tussendoortje.  

• Stimuleer het gebruik van de trap, fiets en een lunchwandeling of een andere fysieke 
activiteit tijdens de lunchpauze. Of maak tijdens een gesprek met een medewerker (buiten) 
een wandeling.	 

   
 
 
 
 
 
 
Don’ts:   

• Verplicht niemand te sporten. Niet iedereen vindt dit leuk en houdt het dan niet vol.  
• Stel geen norm waar medewerkers aan moeten voldoen, zoals 10.000 stappen per dag.  
• Voorkom bangmakerij zoals ‘zitten is het nieuwe roken’. In tegenstelling tot zitten is roken 

zeer ongezond. Zitten wordt pas ongezond als dit te lang duurt. Langdurig staan is hier niet de 
oplossing voor. Het gaat juist om de extra inspanning door actief te bewegen.   

• Gratis of korting op sportschoolabonnementen laat zelden extra mensen sporten. Vaak maken 
vooral de mensen die toch al sporten hier gebruik van. 

 

  



	

	

 

 
3. De basisaspecten van een gezonde leefstijl 

De meeste medewerkers weten wel dat gezond eten, meer bewegen, stoppen met roken, etcetera 
beter voor hun gezondheid is. Velen vinden dat dit hun eigen keuze en verantwoordelijkheid is. Toch 
kun je als werkgever de medewerkers hierin stimuleren, ondersteunen en zelfs aanvullend faciliteren. 
De gemiddelde medewerker kan hier nog veel over leren. Het zijn immers lastige onderwerpen, waarbij 
vaak meer speelt dan alleen het afvallen of het stoppen met roken. Een voorbeeld hiervan is dat 
medewerkers die nauwelijks rond kunnen komen een gezonde leefstijl waarschijnlijk veel minder zal 
interesseren.  
 

3a. Voeding  
 
Er gaat bijna geen dag voorbij of in de media komt het onderwerp gezonde voeding voorbij. Het is een 
industrie op zich waar veel geld in om gaat. Hierdoor zijn er veel hypes en weten veel mensen niet 
meer wat te geloven. Het belangrijkste advies met betrekking tot voeding is: eet gevarieerd met veel 
verse groenten, fruit en noten (zie kader). Eet daarnaast minder dan je verbrand als je niet aan wilt 
komen. Dit is een simpel advies wat in de praktijk veel weerbarstiger is. Naast persoonlijke issues 
leven we in een omgeving met veel ongezonde verleidingen. 

 

Voorkom de (middag)dip met water en fruit!

Een middagdip wordt vaak veroorzaakt door vochtverlies. Het lichaam bestaat voor ruim 60% uit 
water. Je verliest naast urine en ontlasting ook een liter vocht door uitademing en zweten. Wanneer 
dit vocht onvoldoende wordt aangevuld, heeft dit gevolgen voor de energie. Je wordt dan lusteloos 
en suf. Naast genoeg (water) drinken is fruit eten een goed idee. Fruit bestaat namelijk voor 80% uit 
water. Daarnaast geeft fruit veel energie. De vitamines, mineralen en bioactieve stoffen in fruit 
worden door het lichaam ingezet voor onderhoud en reparatie.  

Uit onderzoek door CBRE (2017) blijkt dat medewerkers gezondere keuzes maken wanneer ze deze 
alternatieven voorgeschoteld krijgen. Daarnaast hebben zij het gevoel dat zij hierdoor 20% beter 
presteren. 

 

  



	

	

 

Do’s: 
• Maak het gezondere alternatief toegankelijker en maak duidelijk dat dit een gezonder 

alternatief is. Doe dit in het bedrijfsrestaurant, maar vooral bij een borrel of tijdens het 
overwerken.  

• Stimuleer de gezondere alternatieven door deze bijvoorbeeld ook in prijs aantrekkelijker te 
maken en deze tijdens de hele werkdag goed toegankelijk te maken.  

• Stimuleer de lunchwandeling door in gezonde lunchpakketjes te voorzien. 
• Bied veel variatie aan. Dus naast brood ook salade, soep, omeletten, etcetera. Dit geldt met 

name voor een lunchbijeenkomst waar de keuze vaak beperkter is dan in het 
bedrijfsrestaurant.  

• Voorkom een middagdip en stel gratis fruit als tussendoortje beschikbaar. Zie kader. 
• Maak de porties van de ongezonde maaltijden en snacks kleiner. 

 

 

Hoe zit het met koffie? 

In Nederland drinkt men gemiddeld 145 liter (=6,9 kg) koffie per jaar (VNKT 2007). Koffie werkt vanaf 
een kwartier tot twee uur na het drinken stimulerend. Goed om te weten dat je koffie gewoon mee 
mag tellen voor je dagelijkse dosis vocht. En wat wellicht minder bekend is, is dat koffie een 
belangrijke bron is van antioxidanten en dat het een positieve bijdrage levert voor het werkgeluk van 
medewerkers.  

Probeer te genieten van goede koffie en varieer met wat je drinkt op een dag, kies ook bijvoorbeeld 
voor thee. Want bij meer dan vijf koppen koffie kan de bloeddruk namelijk iets stijgen (Hu G 2007). 
Daarnaast kan bij meer dan vijf koppen ongefilterde koffie de cholesterol verhogen. Geniet dus van je 
favoriete koffie maar zoals met dingen in het leven, doe het met maten.  

 

  



	

	

 
Don’ts: 

• Veroordeel mensen die wellicht iets meer gewicht hebben niet. Slanke mensen zijn niet altijd 
gezonder en stevigere mensen zijn niet altijd ongezonder. Belangrijker is of iemand hier hinder 
van ervaart en of hij of zij fit is. 

• Verwijder niet al het ongezonde eten uit het bedrijfsrestaurant. Als werknemers gewend zijn 
om elke vrijdag kroketten te eten, zullen ze die bij de snackbar op de hoek halen.  

• Demoniseer geen enkel voedingsmiddel of dieet. Elk mens is anders en reageert anders op 
voeding.  

• Verbied en veroordeel ongezonde traktaties niet, maar ga het gesprek hierover aan. 
 
 

 

Noten als verantwoord tussendoortje 

Noten zijn niet voor niets in 2016 door de Gezondheidsraad toegevoegd aan de ‘Schijf-van-vijf’. Naast 
dat noten heel lekker zijn, bevatten zij veel omega 3-vetzuren. De meeste Nederlanders eten 
structureel te weinig omega 3-vetzuren. Deze zijn belangrijk als grondstof voor onze cel opbouw. Het 
lichaam kan deze vetten niet zelf aanmaken, dus moeten we ze voldoende uit onze voeding halen. Het 
advies is om dagelijks ten minste 15 gram ongezouten noten te eten.  

 

  



	

	

3b. Werkomgeving 
 
Wanneer medewerkers 8 of 9 uur per dag in een bepaalde ruimte moeten werken, is het logisch om 
deze ruimte zo inspirerend mogelijk in te richten. Iedereen begrijpt dat een kantoor zonder ramen en 
daglicht weinig inspirerend is. Uit onderzoek door CBRE (2017) blijkt dat medewerkers in een gezonde 
werkomgeving ongeveer 10% productiever zijn, maar zich vooral ook energieker en gelukkiger voelen. 
Wat kun je doen om een werkplek te creëren die vitaliteit stimuleert? De basisvereisten voor de 
werkplek zijn een goede verwarming, ventilatie en airconditioning. 
 
 

Do’s: 

• Zet echte planten in kantoorruimtes. Planten werken stressverlagend, zorgen voor een 
natuurlijke vochtbalans en luchtzuivering. Daarnaast maken ze de ruimte gezelliger en dragen 
zij bij aan geluiddemping. Zorg eventueel voor een volledig natuurvriendelijke inrichting. 
Mensen hebben een intrinsieke behoefte om verbinding met de natuur te ervaren. 

• Geeft werkruimtes kleuren, voldoende licht en muziek. Dit levert een positieve bijdrage aan de 
sfeer. 

• Richt een brainstormruimte op een creatieve en inspirerende manier in. Wijzig deze inrichting 
regelmatig om de creativiteit steeds opnieuw te stimuleren. 

• Zet speeltoestellen in de omgeving van de werkplek, om creativiteit en beweging te 
stimuleren. Een schommel of een wip kan heel inspirerend zijn en vooral heel veel lol 
opleveren. Spelen is goed om te ontspannen en de sleur te doorbreken.  

• Sommige mensen lukt het niet om voldoende nachtrust te krijgen en bouwen een slaapschuld 
op die de productiviteit in de weg kan staan. Creëer daarom een plek om te dutten. Na een 
dutje van 6 minuten kun je je al weer beter concentreren. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Don’ts: 

• Zet niet te veel mensen bij elkaar in één ruimte. Iedereen heeft behoefte aan bepaalde ruimte 
of de mogelijkheid om zich af en toe af te zonderen. 

• Focus bij de inrichting niet alleen op een efficiënt werkproces, maar vooral op de mensen die 
dit proces uit moeten voeren. Als mensen met plezier naar hun werk gaan, tonen zij een 
grotere inzet om het proces goed uit te voeren. 
 

  



	

	

4. Lekker in je vel zitten 

Het welzijn van mensen draait om een combinatie van autonomie, relaties, dankbaarheid en zingeving. 
Hoe deze onderdelen per persoon ingevuld worden, is heel divers en bepalen in belangrijke mate het 
geluk van de medewerker. Dit is belangrijk omdat gelukkige medewerkers bewezen productiever zijn 
(Graham 2015). Het nieuwe werken biedt mogelijkheden in de balans tussen werk en privé. Hoewel 
sommigen hier stress door ervaren, omdat zij 24/7 bereikbaar zijn, kunnen anderen hun werk juist 
beter rondom hun privéleven organiseren.  

 

4a. Stress 

In onze huidige maatschappij is een keur aan mogelijkheden om je te ontwikkelen. Mede door alle 
social media kan het voorkomen dat je al deze mogelijkheden als norm ervaart. Om meer uit het leven 
te halen, is de vrijheid om keuzes te maken noodzakelijk. Negatieve stress is het tegenovergestelde van 
vitaliteit. Het is dus van belang om te weten wat stress is, of dit een probleem is en hoe je dit kunt 
herkennen. Vervolgens kun je medewerkers helpen hun stress te managen. Wil je meer lezen over 
stress, lees dan de blog Wat is stress.  
 
 

Do’s: 
• Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en help overzicht te creëren. Dit doe je door de 

persoon te helpen de diverse taken en werkzaamheden te prioriteren. Wat is belangrijk, wat is 
urgent en wat is beide?  

• Wees je er bewust van dat medewerkers met lagere functies, weinig controle of een onzekere 
(financiële) toekomst sneller negatieve stress ervaren.  

• Wees alert bij medewerkers met slaapgebrek. Hierbij neemt de controle af en dus de kans op 
negatieve stress toe.  

• Help medewerkers te ontspannen. Bijvoorbeeld door een ademhalingsoefening of door een 
positieve emotie bij een gebeurtenis uit het verleden op te laten roepen.  

• Verwijs een medewerker met structureel (veel) negatieve stress door naar een professional. 
 

 
 
 
  
 
 
 
Don’ts: 

• Stress is subjectief en persoonsgebonden. Wat bij de ene persoon veel stress veroorzaakt, 
daar hoeft een ander totaal niet wakker van te liggen. Hanteer dus geen algemene norm, of je 
eigen norm, voor het bepalen of iets te veel stress oplevert of niet.  

• Stress gaat over het niet hebben van controle. Op het moment dat iemand negatieve stress 
ervaart, is het niet verstandig om hem van taken te ontslaan. Het is beter om de persoon te 
leren hoe hij zijn stress kan managen door de controle weer terug te krijgen. 

 



	

	

 
5. Blijvend vitale medewerkers  

 
De eerder genoemde onderwerpen geven handvatten om de vitaliteit van medewerkers op de 
werkvloer te verbeteren. De vraag is of medewerkers deze nieuwe kennis ook daadwerkelijk 
structureel in hun leven toe gaan passen. Over het algemeen zorgen mensen alleen beter voor zichzelf 
wanneer ze weten waar ze het voor doen. Daarom is er meer nodig om de echte en blijvende 
verandering voor de langere termijn tot stand te brengen. Want alleen dan zal de organisatie hier ook 
profijt van hebben. 
 

5a. De rol van de manager 

40% van de werknemers in Nederland gaat met tegenzin naar zijn werk (Unique 2013). De oorzaak van 
deze tegenzin in het werk kan het inhoudelijke werk zelf zijn of de werkomgeving zelf. Maar de 
belangrijkste oorzaak blijkt veelal de manager te zijn. In welke mate faciliteert de manager de 
medewerkers zodat zij ‘op de meest effectieve en efficiënte wijze hun taken die bijdragen aan het 
bereiken van de doelstellingen van de organisatie uitvoeren?’  
 

Do’s: 

• Vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid om voor de medewerkers te willen zorgen 
écht contact maken en in gesprek gaan met medewerkers over wat hen bezighoudt.  

• Het echte gesprek biedt vervolgens vele aanknopingspunten voor acties om de vitaliteit van 
individuele medewerkers te helpen verbeteren.  

• Managers met een betere stemming behalen betere resultaten. Blaas daarom eerst stoom af 
als je zelf frustraties hebt voordat je je team hiermee belast. Doe dit door een diepe 
buikademhalingsoefening, buiten een rondje te lopen of je frustratie specifiek te bespreken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Don’ts: 

• Focus niet alleen op het werk en de processen, maar op de mensen die dit uit moeten voeren. 
Zonder deze mensen krijg je het werk immers niet voor elkaar. 

• Focus niet op problemen van medewerkers maar, op groei en mogelijkheden. Wat kan iemand 
wel? Of wat gaat wel goed? 

• Voorkom dat je als manager de stemming binnen het team negatief beïnvloedt met een 
negatief humeur. Het effect van de stemming van de manager is nog groter door de 
voorbeeldrol die hij vervult. Het verspreiden van een bepaalde stemming is binnen een aantal 
minuten al merkbaar in het team.  



	

	

5b. Verhogen van de betrokkenheid 

Betrokken medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie waar zij werken en het werk dat zij 
doen. Iedere manager wil mensen met ‘hart voor de zaak’ die zich inspannen om de organisatiedoelen 
te behalen. Wanneer iemand zich identificeert met de eigen organisatie spant hij zich extra in, in het 
belang daarvan. Betrokken medewerkers zetten zich meer in voor de organisatie en zijn eerder 
geneigd er langer bij te blijven. Daarnaast zorgt betrokkenheid voor een relatief hoge productiviteit, 
een sterk kwaliteitsbewustzijn, hogere klanttevredenheid en minder ziekmeldingen. Kortom, betrokken 
medewerkers kunnen het verschil maken of een organisatie door een crisis heen komt of niet.  
 

Do’s: 
• Geef medewerkers inzicht in waar zij aan bijdragen, waarom zij belangrijk zijn voor het bedrijf. 

Hierdoor zien zij het nut van hun werk in het grotere geheel. 
• Benut de beschikbare competenties binnen het team. Vanuit het nut van het werk kan de 

medewerker de koppeling maken naar ‘wat kan ik beter doen?’ Of ’hoe kunnen we beter 
samenwerken?’  

• Geef medewerkers de ruimte om hun eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld op welke manier zij 
iets in het werk aanpakken of oplossen, of keuzes in de balans tussen werk en privé.  

• Geef vertrouwen en coach de medewerkers zodanig dat zij het beste uit zichzelf halen. 
• Neem medewerkers in vaste dienst wanneer je van hen een grote betrokkenheid verwacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Don’ts: 

• Geef geen drastische boodschap zoals ‘vanaf nu gaan we het anders doen’ met opgelegde 
gedragsaanpassingen in het kader van een vitaliteitsprogramma. 

• Kies niet voor ZZP’ers op sleutelposities. Zij geven (ogenschijnlijk) de organisatie meer 
flexibiliteit en zij zijn vaak ook goedkoper, maar zij zijn vaak minder betrokken bij de 
organisatie dan vaste werknemers die ergens aan willen bouwen. 
 

  



	

	

5c. Benutten van de kwaliteiten 

De karaktereigenschappen van medewerkers staan vast. Deze vormen de basis van iemands 
kwaliteiten of competenties. Dat is wat iemand is en dat kun je niet veranderen. Houding en gedrag is 
de manier hoe je hiermee omgaat. Dit kun je wel finetunen. Een goede manager is een master in het 
finetunen van het gedrag van medewerkers. Hij doet dit zodanig dat medewerkers hun individuele 
kwaliteiten maximaal benutten voor het bedrijf en zelf meer uit het leven halen. Elk mens is anders, 
gelukkig maar!  

 

Do’s: 
• Leer kijken naar de kwaliteiten van medewerkers: wanneer zet iemand zijn sterke 

eigenschappen in en leidt dit tot succes? Bespreek deze kwaliteiten met de medewerkers en 
hoe deze een bijdrage leveren aan de organisatie.  

• Bespreek vervolgens hoe iemand zich hierin verder kan ontwikkelen en hoe deze kwaliteiten 
verder binnen de organisatie ingezet kunnen worden. 

• Geef iemand een taak die past binnen zijn kwaliteiten. Feitelijk geef je dan een compliment en 
laat je zien dat je als manager in de gaten hebt wat iemand kan. Geef vervolgens rugdekking, 
ook als het een keer minder goed uitpakt. Het was immers de medewerker met de beste 
kwaliteiten voor deze taak. 

• Daag medewerkers zo maximaal mogelijk uit zodat ze nog wel controle houden en zich juist 
kunnen ontwikkelen. De manager moet hier motiverend in coachen (wat, niet hoe!). 

• Kijk naar de mogelijkheden in de balans tussen werk en privé. Het nieuwe werken is een 
gegeven. Het is vaak inefficiënt om elke dag naar kantoor te gaan. De technische 
mogelijkheden om (meer) thuis te werken zijn ruimschoots aanwezig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Don’ts: 

• Gebruik Performance management niet (alleen) om jaarlijks terug te kijken hoe iemand wel of 
niet heeft gepresteerd volgens de doelen en de functiebeschrijving om hier het nieuwe salaris 
op vast te stellen. 

• Ga, tenzij iemand niet (meer) in staat is om zijn functie uit te voeren, niet alleen in gesprek 
over iemands zwakke eigenschappen die ontwikkelt moeten worden. Dit stimuleert een 
medewerker niet om zich extra voor het bedrijf in te zetten. Bij een slechte beoordeling is de 
kans zelfs groot dat er afbreuk van betrokkenheid en motivatie plaatsvindt.  

  



	

	

 
6. Conclusie  

De activiteiten om de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren op alle bovenstaande niveaus hebben 
effect. Een blijvend effect op de lange termijn komt echter pas goed tot stand als dit wordt verankerd 
in de cultuur van de organisatie. De leidinggevenden moeten hierin het voortouw nemen door Vitaal 
Leiderschap te tonen. De behandelde do’s en don’ts geven hiervoor belangrijke handvatten. Het gaat 
uiteindelijk om de manier waarop je met elkaar om gaat. Dus subtiele veranderingen vanuit 
leidinggevenden in plaats van groots aangekondigde tijdelijke programma’s. Bij deze laatste ervaren 
medewerkers vaak tijdelijk aandacht, zonder dat op de langere termijn iets structureel verandert in 
het leiderschap van de organisatie.  

Het gaat dus niet direct om gezondheid of geluk maar om de drive die medewerkers hebben. Vanuit 
deze drive vertoont een medewerker minder risicomijdend gedrag en juist meer betrokkenheid, energie 
en motivatie. Hiermee verhoog je het welbevinden en dus de vitaliteit van de medewerker. Uiteraard 
hebben medewerkers hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.  
Stimuleer daarom een omgeving waarin mensen voor elkaar willen zorgen en samen iets willen 
bereiken. Zoek hiervoor naar mogelijkheden om naast geld te verdienen voor de aandeelhouders ook 
een bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

 

 

 

Wil je meer weten over hoe je de vitaliteit op de werkvloer kunt verbeteren? 

Neem dan contact met ons op 088 123 44 44. 

Kijk voor onze praktische vitaliteitoplossingen zoals het aanbieden van water en fruit  

op viteau.nl. 
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