
Vitale medewerkers in een 
gezonde organisatie

• Hoe werkt ‘t
Je doet mee met een eigen gekozen team of met meerdere teams van 
je organisatie. Schrijf je of bespreek je wensen via info@vitalzone.eu. 
Meerdere organisaties hebben al interesse. Vanaf 6 teams gaat de 
challenge door. Je doorloopt twee fasen in een flink tempo:
a) Luisteren: 6 weken. 

a) Brandende thema’s en meetbaar doel bepalen. Intake.

b) Medewerkersreis en deskresearch

c) Interviews met voor –en tegenstanders en 

topdeskundige/hoogleraar

d) Concretiseren van challenge met teams en interne 

sponsors
b) Verbeteren:30 weken

a) Kick off en werken aan oplossing/pitch (6 weken) 

b) Oplossingen Carrousel en werken aan groot maken (9 weken)

c) Laten zien en door ontwikkelen (15 weken). Presentatie en delen 

van successen met creatieve vormgeving.
De bijeenkomsten duren 2 uur. Tweewekelijks skype coaching.

Inschrijvingsgeld is 7,5k plus btw per team. Het is mogelijk om met een 
bestaand netwerk of coalitie een eigen challenge te doen. Neem 
contact op info@vitalzone.

Een challenge helpt om binnen korte tijd vooruitgang te boeken. Het 
beoogd resultaat:
1. Merkbaar effect laten zien voor een specifiek probleem of 

kans. Dat kan ook met een nieuwe manier van meten zijn.
2. Op een plezierige manier leren in gezond competitie verband 

terwijl je werkt aan resultaat. Overnemen van goede praktijk in 
engagement design (de weg) en solution design (oplossing). 

3. Een groep interessante bondgenoten leren kennen. Een 
vruchtbaar ecosysteem voor vragen.

Vital Zone
Iedereen leeft en werkt graag in een vitale zone: gebieden 
waar mensen gelukkig en gezond groeien en ouder worden. 
Daar heeft niemand iets op tegen. Maar hoe kun je daar 
concreet aan bijdragen?

Vitale medewerkers, gezonde organisatie
Iedereen erkent het belang van energieke, goede medewerkers. 
Gebrek hieraan leidt tot (verzuim)kosten, gebrek aan capaciteit en 
soms zelfs continuïteit. Hoe betrek je bijvoorbeeld al onze 
medewerkers actief bij hun vitaliteit, geluk en een goede 
gezondheid? Hoe kun je hierin uitblinken en een aantrekkelijke 
werkgever zijn? 
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CHALLENGE
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Belang van gezondheid en goed 
werkgever- & werknemerschap

• energieke en mensen aan de slag

• lage stress en gezondheid-gerelateerde kosten 

waaronder productie verlies, voorkomen van 

uitval en arbeidsongeschiktheid, stress en 

vervangingskosten

• wervingskracht arbeidsmarkt en goede reputatie

• duurzaam langer doorwerken in goede 

gezondheid met benutting van talent

• innovatieve cultuur & prestaties

• grote betrokkenheid van medewerkers, 

organisatie en omgeving

Vitale zones: 
inrichting en 

gedrag

Gezonde 
organisatie

Vitale 
medewerkers

Hoe geef je dat vorm: losse initiatieven of 

gezondheid verankeren in strategie en cultuur?

INSTITUUT



Concreet maken van lastige vragen 
werken met coalities en challenges

* *
* *

*

coalities

challenges *

OVER ONS
Onze bijdrage als Vital Zone Instituut is het grootst als we 

koplopers coachen, coalities verder helpen of als denktank 

perspectief bieden bij lastige vraagstukken. 

Zie wat we nog meer doen of bezoek de site www.vitalzone.eu

http://vitalzone.eu/wat.php
http://www.vitalzone.eu/

