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Waarom is vitaliteit bedrijfskritisch? 



Bronnen: Tideman, Gobb, Prigogine & Jantsch

Succesvolle organisaties (Prigogine, 
Tideman, ea)  
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1. Wij zijn fysiologisch gezien nog steeds dolende steppe mensjes

2. Verandering is de enige constante

3. Leidinggevenden worden geen leidinggevende omdat hun IQ niet ontwikkeld is 

4. Vitaliteit heeft te maken met energie, betrokkenheid en veerkracht (TNO)

Uitgangspunten



Recente reorganisaties & ontwikkelingen

• Nationale politie

• PGB bekostiging

• Belastingdienst

• Banken en verzekeraars

• Telecombedrijven

• Gezondheidszorg

Drijfveer: kostenbesparing/ efficiency !!! Niet gericht op interne cohesie

Reorganisatie; minder mensen, opnieuw solliciteren, open kantoren, meer
controle, andere structuren, 



1. Omgaan met verandering - homeostase

2. Toekomstonzekerheid - angst regeert

3. Onveilige omgeving - ziekmakend

4. Minder regelruimte - gebrek aan vertrouwen

5. Leidinggevenden op schakelfuncties – gedrag is besmettelijk

5 gedragslessen voor managers:



1. Omgaan met verandering - Homeostase

Homeostasis  komt van het Grieks, samentrekking van homeo

of “hetzelfde” en stasis of "stabiel" ofwel stabiel of hetzelfde 

blijven.

Het menselijk lichaam zorgt voor zeer talrijke complexe processen 

om balans te houden en te blijven functioneren binnen bepaalde 

kaders. 

Deze processen zijn de onderliggende waarden voor goed fysiek en 

mentaal functioneren. 



Fases van verandering

• Hoe lang duurt het voordat lichaam een verandering omarmt?

• Hoe lang duurt gemiddelde reorganisatie? 

• Hoe lang duurt het voordat je het accepteert? 



The stages of changes
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Source: Gavin Webber, adaptation of 5 stages of grief by Elisabeth Kübler-Ross 



2. Toekomstonzekerheid – angst regeert

• Wat onderscheidt de mens van dieren? 

• Neuroscience – negativity bias



“Geleid door de overtuiging dat het 
goede het tegenovergestelde is van 
het slechte, heeft de mensheid voor 
eeuwen een fixatie op fouten en 
falen. Deze fixatie op zwakte is diep 
verankerd in onze educatie en 
opvoeding.”
Marcus Buckingham en Donald O. Clifton van de Gallup organisatie



3 Onveilige (ziekmakende) omgeving

Bron: Adaptatie naar model van Tony Schwarz



4. Minder regelruimte, minder vertrouwen

• Compliance officers vertienvoudigd in laatste 15 jaar

• Regeldruk alleen maar toegenomen

• Administratieve lasten Ned. ziekenhuizen (20%) enerhoogste ter wereld

Tot wat voor gevoel leidt dat bij de goedwillende professional (> 95%) ?? 



De leidinggevende – gezond gedrag is besmettelijk



En nu: de rol van de bedrijfsarts

• Dit verhaal vertellen (als je wilt)

• Oorzaken van verzuim/uitval aanpakken

• Vitaliteit in andere context brengen

• Actieve rol spelen in programma’s

• Adviseur tov andere partijen

• Aanjager/projectgroep
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• Het menselijk kapitaal in organisaties wordt onderbenut.

• De huidige medewerker is een “breinwerker”.

• Mentale veerkracht wordt op de proef gesteld door technologische 
ontwikkelingen en toenemende prestatiedruk. Werk en prive zijn net zo 
min gescheiden als lichaam en geest. 

• De oplossing ligt niet in harder werken, maar slimmer managen van 
energie.

• Vitality3.0 = talentmanagement van de 21e eeuw.

Optimaal benutten van menselijk kapitaal



Duurzaam presterend bedrijf / klantvriendelijk / creatief/
innovatief/veilig MVO/beste werkgever / minder ‘regretted losses’

Hogere betrokkenheid en mentale veerkracht

Belangrijkste organisatorische drivers
• Rol- en taakduidelijkheid
• Verantwoordelijkheid nemen
• Pride to belong to/trots
• Onderlinge relaties/vertrouwen
• Voorspelbaarheid en beïnvloedbaarheid 

van de organisatie
• Sociale steun/veilige omgeving
• Werkbelasting
• Toekomstzekerheid

Belangrijkste individuele drivers
• Persoonlijkheid en karakter (type A-gedrag, 

gedachtenvorming, perfectionisme)
• Slechte leefstijl (bewegen, ontspannen, 

voeding, slapen, roken etc.)
• Verkeerde prioriteiten stellen
• Zingevingsvraagstukken 
• Multitasking en voortdurend online zijn
• Sociaal netwerk hebben, emoties uiten 
• Life events (ziekte in familie, schulden, 

verhuizing, etc.) 

Bron: Compernolle, Lifeguard


