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Samenvatting 
 

1. Vitale medewerkers zijn nodig om als organisatie 
goed om te kunnen gaan met verandering 

Maatschappelijke en organisatorische 
ontwikkelingen, zoals digitalisering en 
flexibilisering hebben een grote impact op 
organisaties en hun manier van werken. Dit 
vraagt behoorlijk veel van de veerkracht van 
medewerkers en teams in deze organisaties. 
Duurzaam succes in tijden van verandering  
 

begint bij de juiste voedingsbodem: vitale 
medewerkers. Vitale medewerkers zijn 
veerkrachtiger en stressbestendiger. Deze 
medewerkers heb je als organisatie nodig 
om goed om te gaan met veranderingen en 
om een nieuwe manier van werken 
succesvol te implementeren.  

2. Het versterken van mentale veerkracht draait om preventie  
Tot nu toe is er in de praktijk voornamelijk 
aandacht geweest voor de directe impact 
van stress op prestaties van individuen en 
gezocht naar bijpassende curatieve 
interventies. Binnen YNNO geloven we dat 
het bevorderen van mentale veerkracht moet 
gaan over een combinatie van interventies 
met een preventief karakter.  
 

Zo wordt vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid bevorderd door: 
• te bouwen aan een opwaartse spiraal van 

bevlogenheid,  
• de focus te verleggen van het genezen 

van ziekte naar het bevorderen van 
gezondheid,  

• de taakeisen en energiebronnen in werk 
met elkaar in balans te brengen. 

3. Het bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid  
vraagt om een integrale aanpak 

Naast een preventieve aanpak is het 
belangrijk om vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid integraal aan te pakken. Een 
systemische benadering geeft inzicht in 
welke ‘draaiknoppen’ tot je beschikking 
staan en wat het effect van deze 
draaiknoppen zijn op de vitaliteit van jouw 

medewerkers. Simpel gezegd: Je komt 
erachter welke interventies je het beste in 
medewerkers. Door gebruik te maken van 
een systemische diagnose en deze jaarlijks 
te herhalen, weet je als organisatie waar de 
prioriteiten zouden moeten liggen en kan het 
resultaat van de ingezette 



 

4 | 20 

vitaliteitsinterventies inzichtelijk worden 
gemaakt en een ROI berekend worden. Dit 
draagt bij aan het draagvlak binnen de 
organisatie. Bovendien kunnen 

vervolginterventies nóg beter worden 
gepositioneerd om optimaal resultaat te 
behalen met behulp van deze informatie. 

4. YNNO heeft een gefaseerde aanpak waarin wij organisaties, 
teams en medewerkers begeleiden om vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid te bevorderen 

Bij YNNO hebben we deze inzichten vertaald 
in een concrete aanpak voor uw organisatie.  

In vijf fasen helpen wij uw organisatie om te 
bouwen aan vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid.   

 

 

 

  

Wil je meer weten over hoe je meetbaar en preventief aan de slag kan  
met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?  

Neem dan contact op met yvette.tietema@ynno.com / 06-13095830 
 

Ook kun je je aanmelden voor onze masterclasses waarin we de laatste wetenschappelijke en 
praktische inzichten delen via https://ynno.expertisecentrumvitaliteit.nl/events 
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Veranderingen te lijf met 
veerkrachtige en vitale medewerkers  

In vijf fasen naar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer 
vanuit een integraal, preventief en wetenschappelijk perspectief.   

Geschreven door Anne Zandberg en Yvette Tietema  
(september 2020, YNNO) 

 
De 24-uurs economie dendert door. Organisaties die beter, sneller of goedkoper zijn, winnen 
de slag om de klant. De digitalisering van onze samenleving, de flexibilisering van 
arbeidsrelaties en de zorg om de planeet stellen organisaties voor een uitdaging. Het delen 
van kennis, samenwerking, creativiteit, wendbaarheid en continue innovatie zijn noodzakelijk 
geworden voor een succesvolle en duurzame organisatie. Vernieuwingen, zowel in 
technologie als business modellen zijn nodig om het innovatievermogen van organisaties te 
benutten. Deze vernieuwingen zijn daardoor zowel zichtbaar als onzichtbaar een belangrijk 
onderdeel binnen organisaties geworden en hebben de aard van het werk veranderd.  
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Invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op vitaliteit   

Dat deze maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen een grote impact op de 
organisatie en de manier van werken hebben is duidelijk. Wat onderschat wordt, is dat het 
behoorlijk veel vraagt van de mentale veerkracht van medewerkers, teams en afdelingen. De 
ontwikkelingen bieden enerzijds meer ruimte voor zelforganisatie en flexibiliteit. Anderzijds 
worden hierdoor hogere eisen aan de professionele autonomie van individuen en teams 
gesteld (Peters, 2020). Grenzen tussen werk en privé vervagen en er is sprake van een 
toename in stressklachten en psychisch verzuim (NIP, 2020). Zo had voor de COVID-19 crisis 
één op de acht medewerkers burn-out gerelateerde klachten, waarbij onder andere groeiende 
stress, grotere prestatiedruk en het steeds sneller en efficiënter moeten werken mogelijke 
oorzaken zijn (TNO, 2019).  

Vitaliteit: een balans tussen wendbaarheid en weerbaarheid  

Duurzaam succes begint bij de juiste voedingsbodem: vitale medewerkers. Zij zorgen voor 
weerbare teams met als gevolg een gezonde organisatie. Vitaliteit draait om energie. Om 
vitaal te zijn in het werk is het belangrijk dat medewerkers deze energie weten te balanceren.  
 
Wij definiëren vitaliteit als het vermogen om een zinvol (werk)leven te hebben. We maken 
daarbij gebruik van het biopsychosociaal-model (Engel, 1980). Dit gaat verder dan de 
bekende interventies op biologisch niveau (beweging bevorderen en gezond eten). Om 
energie te balanceren moet er naast de biologische aspecten aandacht zijn voor het 
psychologische deel (zoals: heb je constructieve gedachten, waar liggen je sterktes en weet 
je hoe je in de flow moet komen) en het sociale gedeelte (zoals: kun je zinvolle relaties met 
andere opbouwen, grenzen aangeven en weet je constructieve feedback te geven).  
 
Het is tijd om uw organisatie en werkomstandigheden aan te passen, zodat vitaliteit en 
duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd. Niet alleen om de wendbaarheid, winst en 
efficiëntie te vergroten, maar ook op zo’n manier dat mens, organisatie én maatschappij 
beter worden van de kansen die deze ontwikkelingen bieden.  

Het huidige perspectief is onvoldoende  

Deze whitepaper beschrijft welke rol vitaliteit en duurzame inzetbaarheid spelen in de 
organisatie van de toekomst. Tot nu toe is er in de praktijk voornamelijk aandacht geweest 
voor de directe impact van stress op prestaties van individuen en gezocht naar bijpassende 
symptomatische of curatieve vitaliteitsinterventies gericht op het individu (NIP, 2020), zoals 
individuele re-integratietrajecten bij uitval door burn-out. Wij vinden het belangrijk de rol van 
het individu te erkennen, maar niet te overschatten. Gedrag komt tot stand en wordt 
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aangepast op basis van sociale interacties en emoties. In andere woorden: individueel 
gedrag en daaruit voortvloeiende prestaties kunnen nooit volledig worden geduid met enkel 
het perspectief van het individu (Herrnstein, 1961; Tietema, 2019). Dit betekent dat, zonder 
een op maat gemaakt integraal vitaliteitsbeleid op organisatie-, team-, en individueel niveau, 
zelfs de beste intenties en vitaliteitsinterventies niet het gewenst effect zullen hebben. 
 
In deze whitepaper gaan we daarom een stap verder. Naast dat we kort stilstaan bij wat 
vitaliteit voor het individu betekent, staan we uitgebreid stil bij onze integrale blik op vitaliteit 
en duurzame inzetbaarheid. Dit perspectief wordt vervolgens vertaald in een gefaseerde 
aanpak voor uw organisatie om toe te werken naar een (meer) vitale organisatie. Een 
organisatie waar medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.   
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1.  De impact van stress en het belang 
 van vitaliteit voor het individu  
Voordat we stress op integraal niveau duiden, kijken we eerst op individueel niveau. Waar 
komt stress vandaan? Die vraag kunnen we beantwoorden door te kijken naar ons brein. De 
wil om te overleven is de grootste drijfveer van ons brein. Alles wat met overleving te maken 
heeft, krijgt prioriteit in het complexe web van neuronen. Stress vloeit voort uit die focus op 
overleving. Zodra er gevaar dreigt, gaat er een signaal naar ons brein: ‘opletten!’ Dit signaal is 
de stressrespons. Het resultaat: het zenuwstelsel komt in staat van alertheid, de zintuigen 
staan op scherp, de spieren spannen zich samen en de snelheid van handelen neemt toe 
(Juster, et al 2011).  
 
Negatieve gevoelens als frustratie, irritatie en onzekerheid zorgen ervoor dat ons lichaam 
zich mobiliseert voor gevaar. Het brein neemt deze ervaring van negatieve gevoelens en de 
bijbehorende staat van alertheid mee door deze op te slaan in de amygdala. De amygdala is 
het deel in het brein dat verantwoordelijk is voor het aansturen en verwerken van 
verschillende emoties. Door het opslaan van een negatieve ervaring, wordt de amygdala 
gevoeliger. Zo zullen we de volgende keer, wanneer hetzelfde ‘gevaar’ dreigt, nóg sneller 
reageren.  
 
Deze scherpere afstelling kan leiden tot een negatieve spiraal, met als resultaat lagere 
veerkracht, vitaliteit en bevlogenheid (NEV, 2019; Frederickson, 2013). Hoe werkt dat precies? 
Door stress worden onze gedachten minder gestructureerd, worden we sneller negatief en 
raken we in een staat met een te hoog energieniveau. Dit komt door corticale inhibitie, ofwel 
remming van de hersenschors (Hamburger & Bergsma, 2018). Wanneer dit fenomeen 
optreedt, gaat er minder bloed naar het deel in onze hersenen dat zorgt voor ratio en dat 
verantwoordelijk is om bewust informatie te verwerken. Dit breindeel heet de neocortex. Dit 
is ons meest recent ontwikkelde breindeel. Wanneer er minder bloed naar de neocortex gaat, 
betekent dit dat we sneller handelen en meteen tot actie overgaan. Deze reactie was erg 
handig in de tijd dat we nog moesten oppassen voor leeuwen en tijgers. Maar de 
bedreigingen die we nu tegenkomen hebben veel meer te maken met gezichtsverlies, 
baanonzekerheid, verlies van je concurrentiepositie, et cetera. Met die bedreigingen in het 
achterhoofd, is het voor ‘overleving’ juist nodig om helder na te kunnen denken. Het is 
bovendien voor ons brein moeilijk om onderscheid te maken tussen ‘echte’ ervaringen en 
irrationele gedachten (Hamburger & Bergsma, 2018; Dispenza, 2013). Bij veel negatieve 
gedachten blijft ons lichaam continue geactiveerd om met de bedreiging om te gaan. 
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Daardoor krijgt ons lichaam geen mogelijkheid om te kalmeren en tot rust te komen, nadat 
de bedreiging geweken is. Omdat het herstel niet plaatsvindt, worden medewerkers minder 
wendbaar en weerbaar en kan langdurig ongelukkig werken leiden tot een burn-out of 
overspannenheid (Hamburger & Bergsma, 2018).  
 
Het goede nieuws is dat het tegenovergestelde ook waar is. Wanneer we ons prettig voelen, 
is onze omgeving veilig, kunnen we rustig verkennen, op creatieve ideeën komen en 
productief werken. Dit kan leiden tot een positieve spiraal van hogere veerkracht, vitaliteit en 
bevlogenheid (Frederickson, 2013).  

Salutogenese 

In de inleiding beschreven we hoe de meest gangbare vitaliteitsinterventies een curatief of 
symptomatisch karakter hebben. Anders gezegd: wanneer er over vitaliteit wordt gesproken, 
denkt men al snel aan het verminderen van psychisch verzuim of het genezen van een 
bepaalde fysieke aandoening, bijvoorbeeld overgewicht. De salutogenetische theorie draait 
dit perspectief om. In plaats van het voorkomen van ‘ongezondheid’, richt de salutogenese 
zich op het bevorderen van gezondheid. Niet de curatieve interventies om ziekte te verhelpen, 
maar preventieve interventies om gezondheid te bevorderen komen centraal te staan 
(Antonovsky, 1979; Kastelein, 2019).  
 
Er bestaat een verband tussen stress en de fysieke, sociale en mentale gezondheid en 
weerbaarheid (Cox, 2002). Stress richt enkel schade toe aan de gezondheid van een individu 
als de medewerker niet over de juiste middelen beschikt om stress te reguleren. De mate 
waarin iemand in staat is om stress te reguleren wordt bepaald door drie kenmerken. Ten 
eerste, de mate van bewustzijn en begrip van stressvolle situaties. Ten tweede, de 
aanwezigheid van hulpbronnen en vaardigheden om stressvolle situaties aan te pakken. En 
ten derde, de mate van zingeving die iemand ervaart in zijn of haar (werk)leven (Lindström & 
Eriksson, 2006; Kastelein, 2019). Deze drie kenmerken kunnen worden versterkt en getraind, 
om de stressregulatie te bevorderen (Kastelein, 2019). Dit leidt uiteindelijk tot een vitaler 
bestaan.     
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2. De juiste energiebalans op het werk 
We lazen dat de amygdala bij negatieve gevoelens een stresssignaal afgeeft aan het 
lichaam. Die negatieve gevoelens worden ook wel ‘stressoren’ genoemd. Stressoren zijn 
overal te vinden: denk aan een ruzie aan de keukentafel, een negatief nieuwsbericht, de volle 
wasmand. Ook in het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer treft men stressoren 
aan. Zoals een urgente deadline, onnodige bureaucratie of iets simpels als de melding van 
een nieuw mailbericht in je inbox. Dit worden taakeisen genoemd. 
 

  
 

Werkstress ontstaat afhankelijk van de (ervaren) balans tussen taakeisen (stressoren) en 
beschikbare energiebronnen. Taakeisen zijn kenmerken van werk die vragen om de inzet van 
een bepaalde fysieke of mentale kracht, dat leidt tot een fysieke of mentale belasting. Bij een 
fysieke kracht of belasting kun je denken aan een ongunstige werkhouding, een slechte 
fysieke werkomgeving of zwaar fysiek werk. Bij mentale kracht of belasting kun je denken 
aan het ervaren van een (te) hoge werkdruk, het moeilijk vinden grenzen aan te geven of het 
hebben van onduidelijke doelen. Tegenover de taakeisen op de werkvloer staan 
energiebronnen. Deze energiebronnen zijn kenmerken van werk die bijdragen aan het 
behalen van doelen, persoonlijke ontwikkeling versterken en/of de belasting van de 
eerdergenoemde taakeisen verminderen (Schaufeli & Taris, 2013). Energiebronnen zijn 
gelinkt aan de psychologische basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie 
beschreven door Deci & Ryan (2000). Deze worden erkend als universeel en aangeboren. 
Wanneer deze behoeften bevredigd worden ontstaat intrinsieke motivatie dat resulteert in 
vitaliteit en welbevinden.  
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Hoge taakeisen leiden niet per definitie tot een negatieve stressreactie. Pas wanneer er 
sprake is van té hoge taakeisen, de afwezigheid van voldoende energiebronnen, zoals 
motivatie, of te weinig ruimte voor herstel, treedt bij de medewerker, team of afdeling een 
uitputtingsproces op (Schaufeli & Taris, 2013). Wanneer het lukt om de taakeisen en 
energiebronnen in balans te brengen, reguleren we stress op het werk. 

Relatie tussen een vitale organisatie en  
vitaliteit van medewerkers 

Er zijn sterke onderlinge relaties aanwezig tussen de vitaliteit van medewerkers en de 
vitaliteit van de algehele organisatie (Torrente, Salanova, Llorens en Schaufeli, 2012). Juist 
een analyse op afdeling- en organisatieniveau blijkt relevant wanneer wordt gekeken naar de 
oorsprong en totstandkoming van gedrag. Gedrag is niet een individuele aangelegenheid: het 
komt tot stand op basis van een combinatie van emotie én interactie en wordt aangepast op 
basis van de sociale omgeving (Tietema, 2019; Herrnstein, 1961). Het kan dus nooit alleen 
worden uitgelegd aan de hand van individuele en interne processen.   
 
Dit werkt als volgt: wanneer een individu beschikt over voldoende energiebronnen om het 
werk te vervullen en dit in goede balans is met de taakeisen, leidt dit tot een positieve 
werkbeleving, zoals een staat van bevlogenheid en hogere motivatie. Door de verhoogde 
motivatie stijgt de productiviteit en prestatie van de werknemer. Op zichzelf kan hogere 
prestatie weer een energiebron worden. De verhoogde productiviteit draagt immers bij aan 
het behalen van doelstellingen én stimuleert het leer- en ontwikkelproces. Door het 
ontwikkelproces nemen de vaardigheden toe en voelt de werknemer zich kundig en 
competent om bepaalde taken uit te voeren (Peters et al., 2017, p.306).  
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Naast deze impact op het individu, leidt de verhoogde bevlogenheid ook tot een verbetering 
in het organisatiegedrag. Het organisatiegedrag is het totaal aan productiviteit en prestaties 
van individuen binnen de organisatie. In een vitale organisatie is het organisatiegedrag 
onderhevig aan een opwaartse spiraal. Dat wil zeggen het verloop en verzuim neemt af, en 
de productiviteit en prestaties nemen toe. Het is belangrijk te erkennen dat de werkbeleving 
van individuen, naast dat het een energiebron is voor het individu zelf, ook als motiverende 
prikkel in het team en voor de organisatie werkt. Het uiteindelijke resultaat van deze 
motiverende prikkel is hogere productiviteit en prestaties en minder verloop en verzuim.  
 
Maar let op: hetzelfde geldt ook omgekeerd. Wanneer vitaliteit bij individuen afneemt en het 
verzuim en verloop toenemen, neemt de intrinsieke en extrinsieke motivatie af. Medewerkers 
en teams leveren in op kwaliteit en door het toenemende verzuim loopt de werkdruk op en 
kan dit een op zichzelf staande stressor worden. Dit verklaart hoe het verzuim van een 
individu het organisatiegedrag en daarmee de vitaliteit van de algehele organisatie kan 
beïnvloeden.  

Systemische blik op vitaliteit 

Bovenstaande maakt inzichtelijk hoe complex en diffuus het bevorderen van vitaliteit is. Om 
het thema vitaliteit praktisch en toepasbaar te maken, is het belangrijk deze complexiteit te 
erkennen en niet proberen te overbruggen (Juster, et al., 2011). Een systemische blik is 
daarom essentieel. Een organisatie is een complex geheel van patronen dat is opgebouwd 
uit interactie met de omgeving en interactie binnen de organisatie zelf (Schaveling, Bryan & 
Goodman, 2012). Begrip van wat er daadwerkelijk speelt binnen een organisatie geeft inzicht 
in de oorsprong van gedrag en patronen (Schaveling et al., 2012) en is essentieel om vitaliteit 
en duurzame inzetbaarheid in de organisatie te verankeren. 
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3.  Wat betekent dit op de lange
 termijn? Duurzame inzetbaarheid!  
In dit stuk noemen we duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in één adem. Dit doen we omdat 
vitaliteit een belangrijk onderdeel is om duurzame inzetbaarheid te realiseren. Wanneer wij in 
detail kijken naar individuele vitaliteit is het niet alleen belangrijk dat werknemers weten wat 
ze kunnen doen om hun slaap-, voeding-, en bewegingspatronen te verbeteren, emoties te 
reguleren, of weten hoe ze in een flow komen. Het is daarnaast belangrijk dat ze weten waar 
hun krachten liggen. Te vaak blijven medewerkers in een functie die er 10 of 20 jaar geleden 
heel anders uitzag en waar andere competenties voor werden gevraagd. De huidige aard van 
de werkzaamheden past dan soms niet meer bij hun sterke kanten.  
Het is daarom belangrijk dat medewerkers weten waar ze energie van krijgen, weten wat ze 
goed kunnen en dit weten uit te spreken naar hun collega’s en team. Dit om op langere 
termijn inzetbaar, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, te blijven. Medewerkers zijn 
duurzaam inzetbaar wanneer zij doorlopend in hun arbeidsleven over ‘daadwerkelijk 
realiseerbare mogelijkheden en bijhorende voorwaarden beschikken om in het huidige en 
toekomstige werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren’ (Peters, 
Van der Heijden, Bergers & Velthuizen, 2016).  
 
Dit betekent dat duurzame inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is voor zowel de 
werkgever áls de werknemer.  
Om duurzaam inzetbaar te blijven dient: 

1) de werknemer het vermogen te hebben om zowel nu als in de toekomst relevant 
werk te verrichten (in de huidige baan of daar buiten). 

2) de werknemer nu en in de nabije toekomst fysiek, mentaal en sociaal in staat te 
zijn, om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren.  

3) de werknemer vitaal en bevlogen te zijn. Bevlogen medewerkers houden hun 
eigen motivatie en enthousiasme in stand en daarbij heeft bevlogenheid positieve 
gevolgen voor de productiviteit en prestaties (Gelderschgoed, n.b.).  

 
Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer actief een bijdrage te leveren en de 
verantwoordelijkheid van de werkgever deze aspecten zover mogelijk te ondersteunen en 
vanuit strategisch werkgeverschap actief te stimuleren.  
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4. Integrale vitaliteits- en duurzame 
 inzetbaarheidsaanpak in vijf fasen 
Onze interventies zijn te vinden op zowel het niveau van structuur als op het niveau van 
gedrag en patronen. Wij geloven in preventieve, integrale interventies in plaats van curatieve, 
individuele interventies. Door de focus niet alleen te leggen op het individu, maar ook op 
organisatie- en teamniveau in kaart te brengen wat er speelt, kan meer impact worden 
gemaakt. Dit komt doordat individuen binnen een organisatie altijd onderdeel zijn van 
‘grotere gehelen’, zoals teams of afdelingen. En die ‘grotere gehelen’ hebben invloed op het 
gedrag van medewerkers.  
 
Binnen YNNO maken we in onze projecten gebruik van het vijf fasen model. Hoe we dit per 
fase aanpakken wordt hieronder kort toegelicht.   
 

 

VERKENNINGSFASE 
In deze fase verkennen we wat er nu daadwerkelijk speelt bij onze klanten. We vinden het 
belangrijk hier voldoende tijd aan te besteden. Daarom staan we in deze whitepaper iets 
langer stil bij deze fase.   
Klanten komen naar ons toe met diverse vragen. Je kunt hierbij denken aan: “Wij hebben een 
hoog verzuim binnen een bepaalde medewerkersgroep, bieden jullie hier interventies op 
aan?” of: “Door COVID-19 moest iedereen in één keer thuis gaan werken, terwijl we dit niet 
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gewend waren. Hoe zorgen we dat de medewerkers vitaal en betrokken blijven en hoe helpen 
we onze leidinggevenden, zodat zij hun medewerkers hier voldoende in ondersteunen?”.  
Wij vinden het belangrijk om niet meteen tot besluitvorming over te gaan, maar eerst te 
snappen wat er nu echt speelt. Wat zijn oorzaken die tot bepaalde gevolgen leiden? Soms 
moeten we organisaties afremmen, omdat ze graag aan de slag willen. Maar het is belangrijk 
om eerst helderheid te hebben en een beeld te vormen wanneer het gaat om het investeren 
in vitaliteit. Dit beeld vormen we, onder andere, door de volgende vragen te beantwoorden: 
Welke taakeisen zijn aanwezig in de organisatie en welke energiebronnen zijn beschikbaar? 
Welke invloed heeft de organisatie, de afdeling of het team hierop en hoe hangt dit samen?  
 
Wij vinden het belangrijk om dus niet meteen tot besluitvorming over te gaan, maar eerst te 
snappen wat er nu echt speelt. Wat zijn de échte oorzaken die tot ziekteverzuim, verloop of 
beperkte vitaliteit leiden? Hierdoor weten we waar de wortel van het probleem zit en 
begrijpen wij aan welke ‘knop’ je moet gaan draaien om het verschil te maken. Om deze 
wortels inzichtelijk te krijgen, gebruiken we een diagnose. Data voor deze diagnose wordt in 
de gehele organisatie opgehaald door wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten en 
anoniem teruggekoppeld. Zo creëren we enerzijds draagvlak voor een integraal 
vitaliteitsbeleid en/of duurzame inzetbaarheidsplan en anderzijds ontvangt de organisatie   
waardevolle input waar ze echt mee aan de slag kunnen.   
 
Alle data die we ophalen in de verkenningsfase wordt in een overzichtelijk dashboard op 
zowel als macro- als microniveau teruggekoppeld.  

DEFINITIEFASE 
In de voorgaande fase hebben we alle data verzameld en in de definitiefase gaan we deze 
aanvullen met interviews om meer ‘kleur’ te krijgen bij de uitkomsten van de vragenlijsten. Dit 
is belangrijk, zodat er niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief naar de situatie bij jouw 
organisatie gekeken wordt. Vervolgens gaan we in een werksessie aan de slag met het HR-
team (en soms met het MT) om de prioritering scherp te krijgen voor het project en om het 
project te koppelen aan de gestelde organisatiedoelen. HR-werkzaamheden zijn vaak 
georganiseerd rondom deeldomeinen, zoals gezondheidsbeleid, personeelsadministratie, 
opleidings- en beloningsbeleid. Door overkoepelend naar het vitaliteits- en duurzame 
inzetbaarheidsvraagstuk te kijken voorkomen we een silo-benadering, waardoor 
tegenstrijdige effecten worden voorkomen.  
 
We ronden de definitiefase af met een adviesrapport, waarmee de organisatie aan de slag 
kan. 
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ONTWERPFASE 

In de ontwerpfase maken we inzichtelijk wat er moet gebeuren in uw organisatie om vitaliteit 
en duurzame inzetbaarheid te verankeren. We maken een begeleidingsprogramma op maat 
die kan bestaan uit het gebruik van bestaande of nieuwe (online) trainingen, 
onboardingsprogramma’s, workshops en leiderschapsprogramma’s. Ook is dit de fase 
waarbij het vitaliteits- of duurzame inzetbaarheidsbeleid opnieuw wordt bekeken aan de 
hand van de uitkomsten uit de verkennings- en definitiefase. Bij de vertaling van het beleid en 
de trainingen en workshops wordt rekening gehouden met het feit dat medewerkers leren 
binnen hun eigen ‘microsysteem’. ‘Binnen het eigen microsysteem passen mensen hun 
waarden, attitudes en gedragingen aan op basis van wat zij zien en horen’ (Peters, 2020, p.28). 
Binnen een microsysteem, zoals een team met een directe leidinggevende, vindt dus een 
interpretatieslag plaats. Door in de ontwerpfase gebruik te maken van deze kennis en de 
bijbehorende interpretatieslag met het team te doen, zorgen we ervoor dat ongewilde 
uitkomsten worden voorkomen en dat de gewenste resultaten juist sterk worden verankerd 
in de verschillende teams.  

IMPLEMENTATIEFASE 

Wanneer organisaties spreken over vitaliteit gaat het al snel over de fruitschaal en het tellen 
van calorieën bij de trappen. Bij het implementeren van beleid en het uitvoeren van de 
trainingen vinden we het belangrijk om juist het biopsychosociale karakter van vitaliteit en 
duurzame inzetbaarheid centraal te stellen. We maken een vertaalslag van alle elementen uit 
het biopsychosociale model naar concrete trainingen. Medewerkers die deelnemen aan de 
trainingen stellen we in staat om zelf stress en energie beter te begrijpen en te reguleren op 
al deze gebieden.  
 
Naast de interne blik besteden we veel aandacht aan de communicatie binnen het eigen 
team (co-regulatie) om zo samen te zorgen voor een stressbestendig (werk)leven en een 
optimale bijdrage aan een productieve en plezierige werkcultuur. 

GEBRUIKERSFASE  
Nadat medewerkers getraind zijn, zorgen we voor een onlinevervolgprogramma. Zo kunnen 
medewerkers individueel op hun eigen tempo verder aan hun vitale zelf werken.  
Wij vinden het belangrijk om een (half)jaarlijkse meting te doen, zodat we tastbaar kunnen 
maken welk effect het integrale vitaliteitsbeleid en/of duurzaam inzetbaarheidsplan heeft 
gehad op het organisatiegedrag (productiviteit, verzuim en verloop). Zo kunnen wij onze 
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klanten een business case meegeven om effectieve interventies en beleid te implementeren 
en inzichtelijk te maken wat ons programma daadwerkelijk heeft opgeleverd. Dit maakt het 
makkelijker om op bestuursniveau draagvlak te krijgen en dit maakt meteen duidelijk welke 
oorzaken zijn opgelost en waar het volgende jaar prioriteiten gelegd moeten worden.  
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Tot slot 
Met deze whitepaper hebben we getracht de betekenis en het belang van vitaliteit en 
duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te brengen en te laten zien wat wij in 
verschillende fases voor organisaties kunnen betekenen. Het is nu tijd voor uw organisatie!  
Wij helpen uw organisatie een balans te zoeken tussen het aan de ene kant efficiënt inzetten 
van uw medewerkers en aan de andere kant het gezond en vitaal houden van deze 
medewerkers. Dit maken we inzichtelijk en meetbaar, zodat uw organisatie tastbaar kan 
toewerken naar integrale vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer.   
 
Wilt u meer weten over onze aanpak, en wat we voor u kunnen betekenen?  
Volg een van onze vrijblijvende masterclasses voor HR-professionals via 
https://ynno.expertisecentrumvitaliteit.nl/events   
of neem contact op met Yvette Tietema / 0613095830 / yvette.tietema@ynno.com  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Creative valley 
Orteliuslaan 9, 3528 BA Utrecht 
T    +31 30 767 05 00  
M   info@ynno.com  
www.ynno.com 
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