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Wat er gebeurt
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“In de veelheid van aanbod 
en ondersteuning op het 
gebied van vitaliteit zie ik 
door de bomen het bos niet 
meer”

Opdrachtgever installatiebranche

“De noodzaak om te investeren 
in vitaliteit wordt mij via 
diverse kanalen opgedrongen. 
Zelf mijn medewerkers vragen 
er om. Ik weet niet wat de 
meerwaarde voor onze 
organisatie is”

Opdrachtgever Levensmiddelen industrie



Wat wij zien

Curatie Preventie

Verzuim Duurzame 
inzetbaarheid



Wat er is gebeurd

Hangt aan 
één 

persoon

We vinden 
het niet 

belangrijk 
genoeg

Veel 
aanbod, 
weinig 
gebruikLeuk voor 

één keer, 
hoe nu 
verder

We delen 
wel, maar 

niemand lijkt 
het te weten

Beperkte 
samenhang 
en richting



Wat nog mist

1. Perspectief op waar je naar toe kan groeien

2. Verbinding met de omgeving en relevantie in de 
organisatie

3. Rekening houdend met de fasen van gedragsverandering



Wat er nodig is
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Perspectief waarin je kunt groeien

We hebben aanbod

We kennen de 
doelgroep

Leiderschap is 
ondersteunend

Geïntegreerd in 
bedrijfsprocessen



Neem de tijd

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Oriëntatie scan
Fase van verandering
Ambassadeursgroep

Communicatieframe
Interne campagne
Eerste aanbod
Storytelling

Verbindend leiderschap
Intern met HR & Arbo
Start monitoring
Verrijking aanbod

Externe communicatie
Voor en door medewerkers
Dashboarding
Verrijking aanbod



Relevantie vergroten: eerst jij dan de zorg



Relevantie vergroten: samen groeien



Relevantie vergroten: werkgeversmerk 
versterken



Relevantie vergroten: bewustwording 
aanmoedigen



Fasen van gedragsverandering

Voorbereidend

Beslissend

Onderhoudend

Overwegend

Nog onbekend

verleiden

informeren & confronteren

begeleiden

belonen



Fasen van gedragsverandering: weten wat past



Wat er veranderd 
is; de pandemie als 
gamechanger
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De noodzaak voor verandering



De kansen die er liggen



Andere 
manieren
van werken
& relevatie 
voor ons 
werk!



Onze opgave
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We got work to do!



“Als je doet wat je altijd deed, 
krijg je wat je altijd kreeg.”
Albert Einstein



Bedankt!
Zijn er nog vragen?


