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Vitaliteit
Vitaliteit is het samenspel tussen je energie, motivatie en veerkracht en hoe je 
deze in het dagelijkse leven met elkaar verbindt.  Het is ook het vermogen om 
jezelf fysiek, mentaal, emotioneel en sprirtueel te ontwikkelen. Vitaliteit heeft 
betrekking op zowel je mentale als fysieke systeem. Beide zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Om in het dagelijkse leven, zowel privé als zakelijk, succesvol en 
gelukkig te zijn, is een goede balans tussen al deze aspecten onontbeerlijk. 

Vitaliteit betekent letterlijk levendigheid. Een ander veelgebruikt woord voor 
vitaliteit is levenskracht. Het gaat bij vitaliteit om een combinatie tussen lichaam en 
geest: leven vanuit passie, enthousiasme en motivatie en de lichamelijke 
mogelijkheden hebben om dit te doen. Een vitaal mens kan fysiek en mentaal meer 
hebben, heeft emotionele veerkracht en ervaart zingeving en voldoening.

Wat is nu eigenlijk vitaliteit

Bij de term vitaliteit staan drie begrippen centraal:

ENERGIE Hoe zorg ik ervoor dat mijn energielevel altijd op peil is?
Hoe laad ik mezelf op?

MOTIVATIE Wat zijn de doelen in mijn leven?
Waar steek ik energie in?
Wie wil ik eigenlijk zijn?

VEERKRACHT Wat als mijn batterij leegraakt?
Als ik mezelf niet meer kan opladen?

Bij energie gaat het over jezelf ‘energiek voelen’. Bij motivatie draait het om het 
stellen van doelen in je leven en om moeite doen die te halen. Veerkracht is de 
persoonlijke kracht om met de dagelijkse ups en downs om te gaan. Een vitaal 
persoon heeft dus de kracht, wil en het vermogen om op een positieve manier zijn 
leven in te richten.

Vitaal zijn is niet leeftijdsafhankelijk. Het gaat vooral over de kwaliteit van 
leven.  Het gaat over fysieke, mentale en emotionele gezondheid en 
vrijheid.  Vitaliteit op peil houden kan door stress te vermijden en 
aandacht te geven aan voeding, beweging en andere leefgewoontes. 
Ook zaken als zingeving en motivatie spelen een belangrijke rol. 

Vitaliteit en leeftijd 



meer invloed op regie van het eigen 
leven - controle en balans
voldoende sport en beweging - 
dagelijks, soort en duur
gezonde voeding - gevarieerd en 
afgewogen
voldoende slaap/rustontspanning - 
kwaliteit en duur
het werk - motivatie en waardering
sociale omgeving - gezin, relaties en 
woonomgeving
verbinding met de natuur - 
ontspanning en recreatie
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 Vitaliteit en werk

Hoe een bedrijf presteert, is afhankelijk van de mensen in de organisatie. 
Om goed te presteren, is het noodzakelijk dat medewerkers vitaal zijn. 
Stress is essentieel voor het bereiken van resultaten, echter als de stress 
doorslaat naar negatieve stress, dan heeft dit een nadelig effect op de 
vitaliteit. 

De voordelen van vitale medewerkers:

 
Het managen van de vitaliteit binnen een organisatie is belangrijk. Het kan 
zorgen voor betere prestaties van medewerkers en betere resultaten van 
het bedrijf. 
Het betekent zo effectief mogelijk omgaan met de energie van de 
organisatie en haar medewerkers.

• hebben plezier in hun werk. 
• hebben energie om proactief te zijn.
• zijn communicatief vaardig. 
• inspireren hun omgeving.
• zijn beter bestand tegen ziektes. 
• kennen hun talenten en weten deze in te zetten in hun werk. 

Bepalende factoren voor vitaliteit

De mate waarin iemand meer of minder vitaal is, hangt van meerdere factoren 
af. Wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat een persoon vitaler is, als wordt 
voldaan aan de volgende factoren:
    



Wil je meer weten over autonomie, dan kun je contact opnemen met
Roy Beunk 06-253 39 263 info@renewmc.nl

1. Voldoende ontspanning, gezonde voeding, voldoende fysieke beweging 
en sociale interactie.
2. Het op één lijn brengen van je missie, visie, identiteit, overtuigingen, 
vaardigheden, gedrag en je plek in de organisatie. Je ervaart geen 
overbelasting, maar ook geen onderbelasting.
3. Werken in een �ow: gefocust en ontspannen tegelijk, met een 
energieniveau dat in balans blijft. Hoe meer je in �ow bent, hoe beter je 
functioneert.

Wil je meer weten over de werkgeluk pijler vitaliteit, neem dan contact met mij op
Roy Beunk   06-253 39 263  info@renewmc.nl

Visie en duurzame inzetbaarheidsbeleid

De 3 pijlers van vitaliteit op het werk

Uit onderzoek is gebleken dat ten aanzien van het begrip duurzame inzetbaarheid 
en de wijze waarop hieromtrent beleid wordt gevoerd nog veel onbekend is binnen 
organisaties.

Bewustwording op het gebied van vitaliteit binnen bedrijven en organisaties is van 
wezenlijk belang om te komen tot een duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit gaat 
verder dan alleen het aanbieden van bijvoorbeeld sport en bewegingsmomenten.
Het alleen adviseren en faciliteren van vitaliteitsprojecten levert in eerste instantie 
wel een bijdrage aan de bewustwording en wordt tevens positief ontvangen, echter 
op de langere termijn neemt de belangstelling af. 
 
Uit onderzoeken blijkt, dat het creëren van draagvlak en bewustwording, leidt tot 
een stijging van de participatie bij aanvang tussen 32% - 42%. Daarnaast leidt 
invoering van deze 2 stappen tot vermindering van de afname van de actieve 
deelname van 38% - 76%. Om tot structurele en betere resultaten te komen, blijkt 
dat het effect van vitaliteit projecten en programma’s (in het kader van duurzaam 
inzetbaarheidsbeleid) het meeste effect sorteren als er tussen adviseren en 
faciliteren een aantal tussenstappen gemaakt worden:

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
verdienen meer aandacht. Er dient naast de belangen van de organisatie, vooral 
aandacht te zijn voor de individuele situaties van medewerkers. Focus op zowel de 
fysieke als mentale aspecten op de korte termijn en lange termijn is essentieel om 
vitaliteitsprogramma's te laten slagen. 


