
Hoe creëer 
je 

van 
binnenuit 

een 
vitale organisatie?



VITALITEIT



Stress is de bedreiging 
van vitaliteit.





Work-life-balance vind ik 

belangrijk, en dat mensen 

rust nemen, maar er zijn 

momenten waar ik het wel 

belangrijk vind. 

Bijvoorbeeld als er een 

offerte uitmoet of iets niet 

af is. Ik zit er dubbel in. ”

Jeannine Peek,

Algemeen directeur Dell 

Computers

24 uur per dag bereikbaar en 

beschikbaar?

Thuiswerken is heel gewoon maar daar staat 

tegenover dat ruim een kwart van de leiders 

(28%) verwacht dat medewerkers ook in de 

avonduren en in het weekend per e-mail 

bereikbaar zijn.

#NLO15



Wat doe jij voor 
werk?

Euh….. Ik ben 
E-Mailer?









Vitaliteit hoort bij bedrijfsbeleid

91% vindt dat vitaliteit onderdeel hoort te zijn van het
bedrijfsbeleid.

72% vindt dat vitale mensen een bedrijf beter maken

18% noemt dat omdat een werkgever een belangrijk
onderdeel is van iemands leven

*Meerdere antwoorden waren mogelijk. 



Vitale organisaties presteren beter



Vitaliteit & leiders?



Vitale leider inspireert en luistert



Jezelf kunnen leiden
Vitaal persoon streeft naar balans: persoonlijk leiderschap



Manage je energie
Niet je tijd.



De complete benadering vanuit het individu

team

individu

organisatie

Individu:
• Je bent ‘ik’, collega, leider
• Mentaal, emotioneel, spiritueel, fysiek



Ronde 1: 

Wat vind jij persoonlijk belangrijk?
Wat doe je zelf?
En waarom?

Waar werk je aan en wat zou jouw
organisatie kunnen bijdragen.





Ronde 2: 

Wat zou jouw team, organisatie kunnen 
doen om meer Vitaliteit te creëren?





Onderzoek Schaufeli
Onderzoek heeft inderdaad een hoofdeffect van werkeisen en energiebronnen op

burnout aangetoond, waarbij werkeisen gerelateerd waren aan uitputting, en een

gebrek aan energiebronnen aan mentale distantie (Bakker, Demerouti & Verbeke,

2004; Bakker, Demerouti & Euwema, 2005; Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli &

Schreurs, 2003; Demerouti et al, 2001; Hansen, Sverke & Näswall, 2009; Xanthopoulou,

Bakker, Dollard et al., 2007). Daarnaast voorspelt het JD-R model dat

energiebronnen het negatieve effect van werkeisen op uitputting verminderen.

Dit interactie-effect volgt rechtstreeks uit de definitie van energiebronnen die

impliceert dat deze de werkeisen helpen verminderen, en daarmee ook hun effect

op uitputting. Bakker, Demerouti, Taris et al. (2003) toonden aan dat het effect

van werkeisen op uitputting vooral sterk is wanneer werknemers over weinig

energiebronnen op het werk kunnen beschikken.

Aanvulling JDR (Schaufeli en Bakker)
Vitaliteit heeft te maken met het
bruisen van energie, het zich sterk en 
fit voelen en het beschikken over 
grote
mentale veerkracht en 
doorzettingsvermogen. Toewijding 
heeft betrekking op
een sterke betrokkenheid bij het 
werk, dat als nuttig en zinvol wordt 
ervaren en
inspirerend en uitdagend is. 


