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HOE HET ER NU VOOR STAAT

Begin 2021 geeft ruim 2 op de 5
medewerkers aan dat zij onder grote druk
staan in hun organisatie en dat zij in een
overlevingstand staan om aan alle
veranderingen en verwachtingen het hoofd te
bieden. In specifieke sectoren (o.a.
woningcorporaties, banken, horeca en ICT) is
dit zelfs meer dan 3 op de 5 medewerkers.
Het effect van Corona en thuiswerken is
hierin grotendeels meegenomen.

Eén op de 10 werkende medewerkers van
30+ geeft aan dat zij eigenlijk zijn afgehaakt
en geen hoop op verbetering hebben: zij
zitten hun tijd uit. Zij blijken allen kenmerken
te hebben van gelaten energie[1] en meerdere
kenmerken te hebben van het voorstadium
van een burn-out. Carrièrepoort
constateerde op basis van meerdere
organisatiescans dat dit in bepaalde sectoren
(o.a. horeca,  woningcorporaties en
consultancy firma’s) zelfs bij 3 op de 10
medewerkers de situatie is.

Elke in vitaliteit geïnvesteerde Euro levert een
rendement van € 3 tot € 6,- op, oftewel 300%
tot 600% rendement. Vergelijk dit met
financiële investeringen, waar de directie
tevreden is met rendementen van 15% tot
18%.

Organisaties die vitaliteit van hun medewerkers
borgen in hun missie en bedrijfsdoelen,
presteren 14% beter. Tevens blijkt het
werkplezier 17% hoger en het verzuim 17%
lager. Dit zijn belangrijke factoren voor
toekomstbestendigheid. 

De belangrijkste reden dat organisatievitaliteit
achterblijft, is dat de kennis over het
stimuleren van menselijk kapitaal
tekortschiet. Dat zorgt voor (vaak ad hoc)
keuzes die de onderliggende issues niet
oplossen, er is vaak sprake van
symptoombestrijding. 

Directies kijken overmatig naar
procesmatige efficiency en financiële data.
Onderbelichting van zaken als motivatoren,
werkplezier, houding en gedrag houdt vitaliteit
tegen. 

De positieve effecten van actief vitaliteitsbeleid
zijn meetbaar vanaf een periode van 3 tot 5
jaar, terwijl directie en management doelen
definiëren voor maximaal 3 jaar.

[1] Heike Bruch en Bernd Vogel, Fully charged (2012, Energiematrix)
CapGemini in opdracht van ministerie van SZW
Movisie in opdracht van ministerie van VWS
Europees Kenniscentrum / Carrièrepoort, Data research VitaliteitsAPK
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doorbreken van de korte termijnaanpak, vitaliteit wordt zichtbaar en meetbaar na zo'n 3 jaar
consequent vitaliteitsbeleid. Commitment over een lange termijnvisie en -beleid is key.
Inzicht, inzicht, inzicht, inzicht! De beslissers en beleidsmakers willen inzicht in:

de samenhang tussen vitaliteit, veerkracht en succes.
het startpunt: waar staat jouw organisatie NU qua vitaliteit?
de thema's die zorgen dat medewerkers wel/geen werkdruk ervaren; hoe resilient is de
mens die tijdelijk heeft gekozen om bij de organisatie te werken?
wat het vraagt aan motivatoren en inspiratie om medewerkers optimaal te laten presteren?
hoe stressreductie en sociale veiligheid van de medewerkers geborgd wordt
Jouw beoordelingssysteem: stimuleert deze productiviteit, verbinding en betrokkenheid? 

Vitale mensen zorgen voor veerkrachtige, wendbare en succesvolle organisaties. Dit
statement zorgt bij veel directies in eerste instantie vaak voor cynisme. Waarom? Onbekendheid,
korte termijnfocus en focus op traditionele variabelen liggen hieraan ten grondslag. 
Onderzoek èn praktijk tonen onomstotelijk aan dat integraal vitaliteitsbeleid zorgt voor balans
tussen de statische en dynamische variabelen, evenals tussen de organisatie- en menselijke
sturingselementen. Die balans zorgt voor veerkracht en voor (financieel) succes. Het vraagt dus om
een fundamenteel inclusievere kijk op vitaliteit. Deze whitepaper beoogt een bijdrage te leveren
aan bewustzijnsontwikkeling van vitaliteit als sturingsvariabele voor directies en HR. Ook biedt het
concrete stappen om vitaliteit te gebruiken op pad naar veerkrachtige en succesvolle organisaties. 

Wat vraagt zo'n fundamenteel inclusievere kijk op vitaliteit qua grondhouding en benadering van
directie, management en van HR? 

1.

2.

.

 INTEGRAAL,

INCLUSIEF,

LANGE TERMIJN

ONZE DEFINITIE VOOR VITALITEIT

Voor Carrièrepoort gaat vitaliteit over een integrale,
inclusieve en langdurige zakelijke reis. Met als
bestemming een toekomstbestendige, weerbare en
wendbare organisatie. Benodigd voor onderweg: een
stevige balans tussen privé en werk. Gegarandeerd
tijdens de reis èn op de bestemming: plezier,
productiviteit en purpose gedreven. 

Je herkent het gelijk: de energie spat ervan af!
Positiviteit, trots, gezamenlijkheid, veerkracht, focus op
resultaten, gezond energiemanagement en een
(sociaal) veilige werkomgeving. Het MT werkt vanuit
een integrale visie en aanpak: er is samenhang tussen
Personeel & Organisatie. Ze weten dat vitale mensen
en teams zorgen voor 14% beter resultaat, 17%
minder zieke mensen en 8% meer
klanttevredenheid. 

INTEGRALE KIJK OP VITALITEIT
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Co-creatie en betrokkenheid van klanten. Hoe weet je hoe de klant over je denkt? Hoe
gaan medewerkers hiermee om?

De digitale transformatie. Hoe organiseer je dat? Wat betekenen e-commerce, CRM, e-
learning, digitalisering en misschien blockchain technologie voor de inzet en houding van
medewerkers? Wat willen zij en wat doet het met hun stress en werkdruk? Hoe creëer je
draagvlak?

Commerciële en klantgerichte focus. Hoe zorg je voor de juiste vaardigheden en mindset
bij je medewerkers? Welke ruimte is er voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid, zelfsturing?

Aantrekkelijk werkgeverschap. Met aandacht, vertrouwen en verbinding medewerkers
stimuleren en boeien. Hoe doe je dat? Hoe stimuleer je blijvende ontwikkeling? Wat faciliteer je
als werkgever en wat mag je vragen van je werknemers?

Een (financieel) gezonde en wendbare organisatie. Snel kunnen reageren op de
ontwikkelingen in de markt. Een innovatieve organisatie die er toe doet. Hoe worden we de
meest vitale organisatie in onze sector? Wat zorgt voor succesvol talent management,
permanente inzetbaarheid en SPP? Hoe voorkomen (en verminderen) we burnouts, bore-outs
en ongewenst verloop? 

Noodzaak voor wendbaarheid en veerkracht van medewerkers om klantgericht te
kunnen/willen innoveren, met tegelijkertijd veel zelfgenoegzaamheid en medewerkers die
zekerheid zoeken
Korte termijn druk om financiële resultaten te realiseren versus de oplopende

Hoe doorbreken we dit type dilemma's:

verzuim- en verloopcijfers

WELKE ZORGEN LOS JE OP MET
EEN INTEGRALE AANPAK?
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Binnen elke bedrijfsvoering zijn tientallen vitaliteitsonderwerpen te benoemen. Wij categoriseren ze in
zes domeinen, zodat je vitaliteitsdashboard overzichtelijk en bestuurbaar wordt. 

We doen dat in een matrix, met op de x-as organisatie- en menselijke variabelen. Op de y-as plaatsen
we de dynamische en statische variabelen. Daardoor ontstaan de domeinen: prestaties
(organisatie/dynamisch), structuren (organisatie/statisch), energie (menselijk/dynamisch) en cultuur
(menselijk/statisch). De driehoeken onderin geven het perspectief vanuit de de medewerker weer:
thuiswerken en gezondheid/leefstijl.   

Aangezien we sinds 2014 organisaties ondersteunen bij het meten en versterken van hun vitaliteit,
kunnen we stellen dat deze zes domeinen integraal, inclusief en voor de lange termijn bijdragen aan
succesvolle[2,3] organisaties.

  [2] Data-onderzoek van VitaliteitsAPK’s, uitgevoerd van 2015 t/m 2020
  [3] Heike Bruch en Ernst Vogel, Fully charged (2012, Energiematrix)

"EEN DISBALANS TUSSEN MENS EN ORGANISATIE, DAAR START EEN
STARRE ORGANISATIE."

DE BASIS VOOR VITALITEIT: 
6 DOMEINEN  
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VITALITEITSCYCLI

Vitaliteit

Professioneel beleid start 
met periodiek herhaalde vitaliteitscycli, 
gebaseerd op de zes domeinen. 
Voor de meeste organisaties 
geldt een tweejaarlijkse cyclus.

Cruciaal is uiteraard dat je 
de mate van bewustzijn over
vitaliteit helder hebt èn dat 
daarover consensus is bij alle 
beslissers en beleidsmakers! 

Het fundament en het meten 
van de huidige situatie voor wat betreft de 
zes domeinen vormen de basis. De uitkomsten 
laten al snel eenvoudige quick wins zien, die zorgen 
voor zichtbaarheid, beleving, bewustzijnsvergroting over vitaliteit. 
Ondertussen kan de directie en HR verder werken aan de analyse, wat betekenen de uitkomsten
precies? Hoe zetten we dit om naar de verdere uitvoering? Wat vraagt het voor ons als HR,
middenmanagement en directie? Wat hebben we nodig om de medewerkersvitaliteit te
faciliteren? Wat mogen we vragen van onze medewerkers? Hoe werken we hier actief aan bij
thuiswerksituaties?

Na evaluatie en reflectie (elke 4 à 6 maanden) gaan we terug naar het fundament 
om de volgende vitaliteitscyclus in te stappen. 



Een missie en organisatiedoelen
waarin de zes domeinen verankerd 
zijn, maken het verschil. Door ook 
goed te weten wat er speelt bij de 
medewerker qua gezondheid/leefstijl 
en bij het werken op afstand, is 
alles aanwezig om het maximale 
uit mens en bedrijf te halen!

Een handige tool om alles en 
iedereen te verbinden is een 
vitaliteitscanvas. Door gezamenlijk 
goed in kaart te brengen wat je als 
werkgever faciliteert en op welke 
zaken je regie mag verwachten van 
de werknemer, ontstaat een SMARTI plan van aanpak. Bij deze aanpak -vaak besproken door een of
enkele persona uit de organisatie te visualiseren- zorg je op een speelse manier voor draagvlak,
voor realistische acties en bovenal voor inclusieve en integrale stappen.. 
op pad naar meer vitaliteit en duurzame inzetbaarheid!

[4] Let the workers rebel, Harvard
Business Review, october 2016
Dijk, M. van (2011) ‘Bouwen aan een
vitale organisatie’, Uitgave FCB
(www.fcb.nl/vitaliteit) Europese
kenniscentrum ENWHP
(www.enwhp.org)

HOE DAN IN DE PRAKTIJK?

Vitaliteit

Harvard Business University[4] is er duidelijk in: Laat mensen ‘rebelleren’, vooral door zichzelf te
zijn. Een veilige basis waarin medewerkers en management oplossingsgericht kunnen praten over
de balans tussen mens en organisatie. Dat mag het uitgangspunt zijn voor een vitale werkvloer. In
het jargon van de consultant: Verbind de ‘zachte’ en ‘harde’ kant, 
verbind de domeinen ‘cultuur & energie’ met ‘prestaties & structuur’ op 
strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Bekijk dit zowel vanuit de 
organisatie als vanuit de medewerker. 

http://www.enwhp.org/


De 5e Key Performance Indicator heeft alles te maken met… KPI’s, de targets of
doelstellingen die iedereen elk jaar krijgt. Zorg ervoor dat in deze KPI’s het mogen, willen
en durven van de medewerkers gestimuleerd wordt, niet alleen het moeten.

NOG CONCRETER: 
5 VITALITEITS KPI'S

1

4

3

2

5

De eerste KPI is de mate van organisatievitaliteit. Meten is weten! Een vitaliteitsscore van 7
of hoger is een erg goede start. Een betrouwbare meting kan bijvoorbeeld met een MTO
(bijvoorbeeld van Effectory of Duo Marketresearch). Deze metingen geven vooral een beeld
van de personele kant. Wil je ook de samenhang tussen P&O kennen, dan adviseren we de
VitaliteitsAPK. We beseffen ons dat dit soms confronterende data oplevert. Groei komt van
binnenuit, wat maakt dat diepgaand meten en opbouwende kritiek cruciaal is. Dat mondt uit
in concreet specifiek advies over korte, middellange en langere termijn interventies op zowel
organisatie- als op medewerkersvlak.

De tweede KPI voor een vitale organisatie: Sociale veiligheid. Wanneer de sociale veiligheid
hoog is, zullen medewerkers zeggen wat ze willen. Ook zullen ze pijnpunten aan de orde
stellen om werkplezier en productiviteit te verhogen. Dit wordt ook wel een feedbackcultuur
genoemd. Gegarandeerde anonimiteit en externe adviseurs helpen daarin een handje. 

De derde KPI gaat over de ruimte voor medewerkers. Hebben ze voldoende ruimte in hun
werk (werkdruk als meetpunt) en krijgen ze van het management voldoende mogelijkheden
voor inspraak (transparantie en delegeren)? Dan ontstaat een scheppende creativiteit, die
meetbaar effect heeft op productiviteit en motivatie.

Een 4e KPI is gezamenlijkheid: Werk in co-creatie met je medewerkers, klanten en overige
stakeholders! Zij hebben alle kennis in huis om te weten wanneer zij het beste ‘uit de verf’
komen. Begin klein en overzichtelijk: team voor team. ‘You can take a horse to the water, but
you can’t make it drink’. Mensen hebben tijd nodig om intrinsiek gemotiveerd te raken. In
gezamenlijkheid ontstaat dat, en dan gaan ze ervoor.

HANTEER JE DEZE KPI’S, DAN IS HET PAD NAAR EEN VITALE ORGANISATIE
GOED INGEZET. 

INVESTEREN IN MEDEWERKERS ZORGT VOOR RENDEMENTEN TOT 600%.
NIET GEK, ALS JE EERDER TEVREDEN WAS MET EEN ROI VAN 15%!
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Vrijwillige, anonieme online vragenlijst (de Vitaliteitsindex) voor elke medewerker, waarin alle
zes domeinen in kaart worden gebracht. Elke medewerker ontvangt in haar/zijn online
dashboard een persoonlijk vitaliteitsrapport. Met de anonieme, geaggregeerde data stellen we
een concrete analyse op voor de beslissers en beleidsmakers.
Verdiepende gesprekken met beslissers, MT, OR en natuurlijk met medewerkers.
 Context-analyse: in welke context plaatsen we de resultaten? We brengen deze in kaart 
 middels een analyse van jullie jaarverslagen en bijvoorbeeld branchegegevens.
 De uitkomsten van stap 1 t/m 3 geven we weer in een integraal en organisatiebreed rapport
met -optioneel- resultaatgericht advies en stappenplan.

Begrijpelijk, het loont absoluut om vitaliteit te gebruiken op pad naar een veerkrachtige en
succesvolle organisatie. Voor enkele organisaties lijkt het pad naar een vitale organisatie echter
nog altijd een utopie. Daarom bieden we je graag de mogelijkheid om het zelf te ervaren. Een
volledige vitaliteitsmeting, die we de VitaliteitsAPK noemen, bestaat uit vier stappen:

1.

2.
3.

4.

Om het je zelf te laten ervaren, verzorgen we graag een vitaliteitscheck; een uitgebreide
presentatie van onze visie en aanpak, inclusief enkele succes cases. Ook krijgt je organisatie
maximaal 10 demo-accounts en bespreking van de uitkomsten. Zo kun je zelf ervaren wat de
toegevoegde waarde voor je organisatie kan zijn. De investering voor de presentatie, demo-
accounts en terugkoppeling van de resultaten bieden we aan voor slechts € 699,- ex BTW.
Wanneer je organisatie besluit om een VitaliteitsAPK in te zetten, verrekenen we dit bedrag. De
vitaliteitscheck is dan compleet gratis!  

GRATIS

VITALITEITS

CHECK

GA VOOR GOUD!

Vitaliteit

OVERTUIGD?

Veel van de eerder genoemde interventies vallen
onder het thema sociale innovatie, vitaliteit en/of
duurzame inzetbaarheid. Hiervoor zijn regelmatig
subsidies beschikbaar. Carrièrepoort houdt de
mogelijkheden scherp in de gaten en begeleidt
graag bij de aanvraag van deze subsidies.

Klaar om jouw organisatie vitaler en succesvoller te
maken? Mail naar info@carrierepoort.nl om een
gratis vitaliteitscheck van je organisatie aan te
vragen en blijf op de hoogte van subsidieregelingen
en andere updates over vitaliteit.


