
Stappenplan vitaliteitsbeleid
Wilt u aan de slag met het vitaliteitsbeleid in uw organisatie of bent u al bezig met duurzame inzet-

baarheid en zoekt u een partij die actief met u meedenkt? Perspectief, uitgeroepen tot het Vitaalste 

Bedrijf van Nederland in 2019, helpt u graag verder. 

Waarom aan de slag met vitaliteit? 

Mensen zijn het kloppende hart van iedere organisatie. Goed functionerende medewerkers en leidinggevenden zijn 

daarom van groot belang voor het realiseren van de organisatiedoelen. Het functioneren van mensen hangt onder meer 

af van hun competenties, vaardigheden, motivatie en werkhouding en het algemene welbevinden. Door de ontwikkeling 

van uw vitaliteitsbeleid focust u zich op de ontwikkeling van uw medewerkers. Een vitale medewerker is 18% produc-

tiever!

In drie stappen naar een vitale organisatie. Dit doen we volgens onze FIT-aanpak:

Lees de toelichting op de volgende pagina.

Fantaseren

Toepassen

Inventariseren



We starten met dromen; een visie. Een droom geeft richting. Wat is een vitaal leven, hoe ziet een vitale 

organisatie eruit, op welke manier neemt uw medewerker eigenaarschap en wat zijn de uitdagingen?

Resultaat: een visie op één A4.

Fantaseren

Betrek uw medewerkers bij dit onderwerp en start een projectgroep. Uw medewerkers worden de 

ambassadeurs binnen de organisatie en zorgen voor verbinding en draagvlak. 

We starten met fantaseren. Wat verstaan we onder vitaliteit en duurzame inzetbaarheid? Aan de hand van 

beelden maken we de droom/visie van de organisatie zichtbaar en concreet.

We hebben onze droom beschreven en weten waar we naar toe willen. In deze fase kijken we naar de huidige 

stand van zaken in de organisatie.

Resultaat: een analyse van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie.

Inventariseren

Hoe ziet de organisatiecultuur eruit, wat zijn sterke punten, welke elementen uit de organisatiecultuur zijn 

belemmerend, welke risico’s zijn er, wat komt er extern op ons af, wat is de strategie van de organisatie, waar 

haakt dit aan bij vitaliteit? 

Wat is er al aanwezig op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en wat gaat er goed? We sluiten 

aan bij wat er is én we voegen onze expertise toe.  

Welke data is beschikbaar en wat moeten we verder nog onderzoeken? De resultaten van het PMO, 

verzuimcijfers, gesprekken met het management, MTO’s, verloopcijfers, overige onderzoek data, verdiepende 

interviews. 

Toepassen

We hebben een visie en inventariseerden wat er is. Nu hebben we nog een plan van aanpak nodig.

Eindresultaat: een plan van aanpak en een start van een vitale organisatie met FITte medewerkers.

We worden creatief, verzamelen ideeën en maken keuzes. Welk beeldmerk/naam kiezen we? Is onze 

doelgroep helder?

We maken een plan van aanpak. Let op: we zijn een bewéging. Sluiten we voldoende aan bij de organisatie-

doelstellingen en hoe gaan we onze resultaten meten?

We beginnen klein, met een pilotprogramma en kijken wat werkt en wat niet werkt. Als dit helder is, rollen 

we het uit in de gehele organisatie. 


