
Gezond en duurzaam als strategie

Het Vital zone predicaat helpt om gezond én duurzaam 

daadwerkelijk verder te brengen. Het biedt houvast en inspiratie bij 

de overvloed aan overlappende projecten die gevraagd worden. 

Hoe breng je daar overzicht in zodat je regie kunt nemen en echt impact 

kunt hebben? Hoe verdeel je de schaarse middelen en tijd aan de juiste 

prioriteiten? Hoe zorg je dat je een goede weg bouwt en niet iedere keer 

wat kiezels strooit? Kortom: het predicaat helpt je om te doen wat telt. 

1. Medewerkers nemen regie op hun eigen vitaliteit en op de 

duurzaamheid van de organisatie. Dit vergroot het werkgeluk, 

duurzame inzetbaarheid en productiviteit.

2. De omgeving waarin en waar mee wordt gewerkt maakt het 

gemakkelijk om gezonde en duurzame keuzes te maken. Dit 

draagt aantoonbaar bij aan de samenleving en is aantrekkelijk voor 

(toekomstige) medewerkers/financiers.

3. Een aantrekkelijke organisatie kan tegen een stootje en blijft 

productief en vitaal bij (grote) veranderingen. De inbedding in 

structuur, cultuur en strategie leidt tot minder stress en stevig 

verander –en innovatie vermogen. 

De pijlers van een vital zone worden merkbaar in praktijk gebracht
De pijlers, criteria en normen bieden een aantrekkelijk perspectief en zijn gebaseerd op de actuele stand van wetenschap, 

blauwe zones, positieve gezondheid en UN goals en goede werking zoals bekend uit veranderkunde en accreditaties.
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Gebruiken Vital Zone predicaat

Steeds meer organisaties merken het belang van gezond en 

duurzaam en staan voor grote opgaven. Het predicaat helpt om 

merkbaar gezonder en duurzamer te werken, wonen en leven. Met het 

predicaat maken we concreet wat iedere medewerker zelf en wat de 

organisatie als geheel kan doen. Zo werk je samen aan één geheel. Doe 

je dit al goed dan heb je recht op erkenning voor je bijzonder prestaties.

Je kunt het predicaat op 3 manieren gebruiken:
• Als organisatie om strategie, doelen en focus aan te scherpen of te verbreden. Je checkt a. of de 

doelen en beleid of praktijk van je organisatie voorkomen en of er goede normen voor zijn. b. je 

inventariseert of de organisatie voortgang boekt en welke initatieven daar het meest aan bijdragen. C. 

Je gebruikt de witte vlekken of belangrijke doelen die nog niet goed in praktijk worden gebracht om 

prioriteit te geven en activiteit te organiseren. Dit moet je ook terugzien in dashboard en rapportages.

• Als medewerker of lid van een versnellingsteam of project voor vitale medewerkers en duurzame 

inzetbaarheid. Kies 1 doel per maand en laat zien hoe je vooruitgang boekt. 

• Als bestuurder / leiding om concreet te meten waar de eigen organisatie nu staat op belangrijke maar 

soms taaie of vage thema’s zoals gezondheid en duurzaamheid. Verder helpt het als inspiratie voor 

samenwerkingsagenda met andere partijen of om meer te sturen op impact in plaats van projecten. En 

natuurlijk als inspiratie om de juiste data, sturing- en verantwoordingsinformatie te krijgen.
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Verder om te doen wat telt
Je kunt meteen aan de slag met bronvermelding Vital Zone Instituut. 

Even bellen of mailen (info@vitalzone.eu) kan om te sparren over de eerste stappen die je in je 
eigen organisatie kunt zetten en hoe andere organisaties dat doen, bijvoorbeeld met 
versnellingsteams. Je kunt een safari boeken waarbij we met 2 experts een onverwacht mysterie 
bezoek brengen en verbeterkansen opsporen samen met enkele enthousiaste medewerkers. 

Ben al een voorloper dan kun je als organisatie een zelf assessment opsturen. Dan beoordelen we 
of je het predicaat al mag voeren of welke stappen er nog genomen moeten worden.

Wil je het predicaat gebruiken voor een wijk of andere organisaties adviseren en begeleiden aan 
de hand van het predicaat? Neem dan eerst contact met ons op.

Wij en alle partijen die bezig zijn om gezond en duurzaam in praktijk te brengen horen graag welke 
initiatieven het meest aan de zoden zetten.

Hartelijke groet,

Team Vital Zone Instituut

1 september 2020

www.vitalzone.eu

Stichting Vital Zone instituut helpt organisaties, veranderaars en coalities om vitale zones te 
ontwikkelen en te doen wat echt telt. Met frisse perspectieven, smeden van coalities, begeleiding en 
impactbeoordeling zijn we een hefboom voor gezonde systemen en organisaties. Vital zones zijn 
gebieden waar mensen vitaal en gelukkig werken, wonen en leven in een gezonde omgeving.

http://www.vitalzone.eu/

