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Inleiding

Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit (NEV) is gespecialiseerd in integrale metingen en evidence-based
interventies die een meetbaar resultaat opleveren voor werkzaam Nederland. Wij ontwikkelen onze oplossingen
vanuit drie wetenschappelijke domeinen: positieve psychologie, interpersoonlijke neurobiologie en systeemwetenschappen. Onze integrale en systemische kijk op vitaliteit, welzijn en organisatievitaliteit en de praktische
toepassingen daarvan, door middel van slimme technologie en jarenlange praktijkervaring, maakt ons een unieke
speler op de Europese markt. Om werkzaam Nederland vitaler te helpen worden hebben, wij een slim en schaalbaar
All-in Vitaliteitsplatform ontwikkeld waarin al onze HR meetinstrumenten en vitaliteitinterventies samenkomen.
Het NEV is daarmee uw preventieve HR partner die u en uw organisatie bijstaat bij alle vraagstukken omtrent
vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en verzuim. Een multidisciplinair team staat voor u klaar, gespecialiseerd in
evidence-based diagnostiek, gedragsverandering, activatie en het succesvol implementeren van de geschikte
metingen en interventies die passen binnen uw organisatie. Daarnaast weten onze professionals als geen ander de
impact en het rendement op investeringen in vitaliteit meetbaar en inzichtelijk te maken voor uw stakeholders.
Met onze complete aanpak helpt ons team draagvlak te creëren op iedere laag binnen uw organisatie, de vitaliteit
effectief te bevorderen en stellen we u in staat uw organisatie als geheel vitaler te maken. Onze meerwaarde voor
uw organisatie en ons onderscheidend vermogen vatten we daarbij samen als volgt:
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Stressoren
Stressoren zijn werkkenmerken die een bepaalde inspanning van de

HR ANALYTICS

werknemer vereisen, direct of indirect. Te langdurige of intense
stressoren kunnen leiden tot een negatieve werkbeleving en
uitputting. Onder het werkkenmerk ziet u de geschatte invloed
hiervan
op werkbeleving.
Ga
voorbij
de traditionele metingen en ontdek de daadwerkelijke
bronnen voor tevredenheid, betrokkenheid en vitaliteit binnen uw
organisatie. Met onze HR Analytics software kunt u systemische
analyses uitvoeren die verder gaan dan een MTO en andere scans.
De uitkomsten worden zodanig teruggekoppeld dat iedereen binnen
uw organisatie vanuit eigen regie aan de slag kan gaan met het
bevorderen van bevlogenheid, welzijn en organisatievitaliteit.
Klik hier om meer te leren over onze HR Analitycs oplossingen.

HR ANALYTICS

HR Analytics
Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit
presenteert een innovatieve manier waarmee u
real-time diepgaand inzicht creëert in de oorzaken
achter werkbeleving en organisatorisch gedrag.
Dankzij een slimme terugkoppeling op ieder niveau
van de organisatie kunnen u en uw team direct aan
de slag met het resultaatgericht oplossen van
oorzaken van stress en het verbeteren van
vitaliteit op de werkvloer.

Meerwaarde
Dankzij onze HR Analytics maken wij het u gemakkelijk om periodieke metingen uit te voeren en
resultaatgericht te investeren in de verbetering van vitaliteit op ieder niveau van de organisatie.
Hieronder vindt u een reeks voordelen die u behaalt met onze software:

Wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de

Heldere doelstellingen en een concreet

oorzaken achter werkbeleving en organisatorisch

plan om mogelijke oplossingen met elkaar

gedrag (verzuim, verloop, productiviteit).

te integreren en te implementeren op
verschillende organisatielagen.

Prioritering van de belangrijkste uitdagingen en
kansen op het gebied van vitaliteit, verzuim en

Verhoging van vitaliteit,

duurzame inzetbaarheid.

stressbestendigheid en veerkracht bij
werknemers en leidinggevenden dankzij

Een evidence-based adviesrapport met praktische
acties om resultaatgericht te investeren in het
oplossen van de belangrijkste uitdagingen en in
het benutten van de belangrijkste kansen.
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gepersonaliseerde meetbare interventies.

HR ANALYTICS

Wat meten wij?
Om tot een betrouwbare diagnose te komen
maken we gebruik van het Job Demands Resources Model. Dit is een wetenschappelijk
getest model waarmee we een aantoonbare
relatie kunnen leggen tussen werkkenmerken,
werkbeleving en werkgedrag binnen teams,
afdelingen en de organisatie.

Werkkenmerken

Werkbeleving

Organisatorisch gedrag

De balans in werkkenmerken

Werkkenmerken koppelen we

Op basis van werkkenmerken

meten we kwantitatief met een

vervolgens

belangrijke

en werkbeleving bekijken we

wetenschappelijk onderbouwde

aspecten van de werkbeleving

wat de belangrijkste adviezen

scan vanuit het bewezen Job

zoals betrokkenheid, vitaliteit,

zijn om organisatorisch gedrag

Demands-Resources model.

veerkracht en autonomie.

te verbeteren.
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Om tot een betrouwbare en complete diagnose te komen meten wij de volgende werkkenmerken en
werkbeleving variabelen:

Job Demands-Resources Variabelen
Privé

Werkinhoud

Werkrelaties

Gezondheid

Ambachtschap

Klantcontact

Assertiviteit

Rolverdeling

Gezin

Autonomie

Kwantiteit (van taken)

Begeleiding

Samenwerkings-

Financiën

Cognitieve belasting

Lichamelijke belasting

Besluitvorming

vormen

Woonsituatie

Complexiteit

Nachtwerk

Betrokkenheid

Steun

Relatie

Congruentie (met eigen

(ploegendienst)

Coaching

Sturing

Vrije tijd

normen en waarden)

Tijdsdruk

Communicatie

Verbinding

Hobbies

Doelen (duidelijkheid)

Variatie (in taken en

Feedback

Vertrouwen

Sport

Emotionele belasting

activiteiten)

Leiderschap

Verwachtingen

Informatie

Veiligheid (fysiek)

Management

Beschikbaarheid

Werkdruk

Psychologische

Kenniswerk

veiligheid

Werkvoorwaarden

Werkomstandigheden

Primaire arbeidsvoorwaarden (loon)

Omgangsnormen

Directie

Procedurele integriteit /

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Processen

Hiërarchie

transparantie

Diversiteit

Projectmanagement

Klantgerichtheid

Reorganisatie

Doelstellingen (lange termijn)

Rolmodelschap

Organisatie

Strategie

Faciliteiten

Technologie & IT

Geschiedenis

Verdienmodel

Inclusiviteit

Verantwoordelijkheden

Organisatie

Visie

Informatievoorziening

Waardering

Planning / Jaarplan

Waarden

Kansen voor ontwikkeling

Werkplek

Performance management

Werken op afstand (of thuiswerken)

Specifieke Vitaliteitvariabelen
Persoonlijke vitaliteit

Werkbeleving

Stressbestendigheid

Veerkracht

Lichamelijke veerkracht

Betrokkenheid

Cognitieve flexibiliteit

Autonomie

Emotionele intelligentie

Vitaliteit

Sociale ondersteuning

Werktevredenheid

Identiteit en inzetbaarheid
Timemanagement
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Terugkoppeling
De uitkomsten van de meting worden
geautomatiseerd teruggekoppeld via een digitaal
dashboard op drie niveaus:
Organisatieniveau bestemd voor directie en HR
Afdelingsniveau bestemd voor directie, HR en
leidinggevenden
Individueel niveau bestemd en alleen
toegankelijk voor de werknemer

Zo ontvangt u een duidelijk overzicht van de

Uw personeel wordt voorzien van een persoonlijk

meest significante uitdagingen en kansen op

dashboard waarin zij een duidelijk overzicht vinden

ieder niveau van de organisatie en kunt u gelijk

van hun uitdagingen en kansen op het gebied van

aan de slag met de verbetering van vitaliteit

vitaliteit. Tevens kunnen zij in eigen regie direct aan

binnen uw organisatie.

de slag met gerichte interventies.

Uitvoering meting
De opzet, uitvoering en terugkoppeling van de
diagnose duurt gemiddeld 2 weken en kan periodiek
uitgevoerd worden onder al uw medewerkers. De
tijdsvinvestering per medewerker om deel te nemen
is gemiddeld 45 - 60 minuten. Ons advies is om een
eerste diagnose uit te voeren als nulmeting en deze
vervolgens tenminste eens per jaar te herhalen. In de
periode tussen de diagnoses kunt u met de
actiepunten aan de slag, zodat u in de volgende
meting de geboekte vooruitgang in kaart kan brengen
en nieuwe prioriteiten kunt stellen vanuit HR.
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Rapportage en
werksessie
Zodra u de meting heeft afgenomen op team-,
afdeling- en organisatieniveau ontvangt u van onze
specalisten een aanvullende rapportage. Vervolgens
organiseren we een werksessie om samen met u de
belangrijkste uitkomsten door te nemen.
Tijdens deze werksessie zullen we samen dieper
ingaan op de meest urgente uitdagingen en kansen
die het rapport belicht en bespreken we de
belangrijkste actiepunten en hoe u deze kunt
aanpakken.
Samen met onze HR specialisten, vitaliteitsexperts

van vitaliteit. Hierbij worden het bestaande beleid en

Resultaatgericht
investeren

huidige interventies binnen uw organisatie

Met de uitkomsten van de werksessie ontwikkelen

meegenomen.

we samen met u een integraal vitaliteitsbeleid en

en data-analisten gaat u aan de slag met het
aanscherpen van het actieplan voor het bevorderen

actieplan. Middels dit actieplan kunt u samen met
uw collega's resultaatgericht aan de slag met het
verbeteren van vitaliteit binnen uw organisatie.
Zo tilt u uw HR afdeling naar een nieuw niveau van
data gedreven en resultaatgerichter werken op het
gebied van van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid,
organisatievitaliteit en productiviteit.
De diagnose is tevens in te zetten op een manier
waarmee u de vooruitgang kan monitoren en
onderbouwen richting uw stakeholders.

Verkrijg real-time inzicht in de energiebronnen
en oorzaken van stress binnen uw organisatie.
Maak uw HR afdeling data gedreven en werk
resultaatgerichter dan ooit tevoren.
Denk, meet en opereer integraal dankzij onze
state of the art HR Analytics.
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HR Support

Implementatie

Activatie & communicatie

Zodra u bij ons bent aangesloten, kunt u via uw

Een belangrijk onderdeel van onze service is het

online

leveren

dashboard

direct

aan

de

slag.

Wij

van

een

op

maat

activatie-

en

ondersteunen u bij de implementatie van de HR

communicatiecampagne zodat op iedere laag van

analytics software, zorgen ervoor dat al uw

de organisatie de motivatie hoog gehouden wordt

medewerkers toegang krijgen tot de scans en

om aan de slag te gaan met vitaliteit. Daarmee

interventies, en we helpen u met plezier op weg

behalen we gezamenlijk een zo hoog mogelijke

bij het uitvoeren van uw eerste meting.

deelname en effectiviteit.

Helpdesk

Service & onderhoud

Eenmaal aangesloten bij het NEV kunt u ten

Om de beste service te verlenen zorgen wij ervoor

allen tijde voor al uw vragen bij ons terecht.

dat de software 24 uur per dag te gebruiken is.

Onze

Tevens

helpdesk

is

beschikbaar

tijdens

zijn

wij

continu

bezig

met

het

kantooruren en wij streven ernaar uw vragen

doorontwikkelen van onze HR Analytics software.

binnen een uur te beantwoorden. Ook voor

Wij brengen u hier uiteraard van op de hoogte.

aanvullende HR hulpvragen staan onze experts

Mocht u zelf wensen hebben met betrekking tot

klaar en dankzij onze HR Analytics kunnen zij

de software, dan kunt u dit altijd aan ons

op maat ondersteuning geven bij uw vragen.

communiceren.
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VRAAG VANDAAG
NOG EEN GRATIS
DEMO AAN
Er is maar één manier om erachter te komen wat
onze systemische meting allemaal voor uw
organisatie kan betekenen: door het zelf uit te
proberen. Dat kan volledig vrijblijvend en gratis:
klik hier om een demo in te plannen.

Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit heeft
geen klanten, maar fans. We geloven in de kracht van
onze meetinstrumenten en interventies en tonen dat
graag aan u.

VITALITEIT
PROGRAMMA'S
Onze vitaliteitprogramma's zijn ontwikkeld in samenwerking met
het wetenschappelijk Instituut Gak, Europees Instituut de Baak en
Zilveren Kruis en is het enige integrale programma in Nederland dat
deelnemers ondersteunt om op ieder onderdeel van de persoonlijke
vitaliteit vooruitgang te boeken. De kern van onze programma's
gaat over het verschuiven van een curatieve naar preventieve
houding ten opzichte van (werk)stress.
Klik hier om meer te leren over onze vitaliteit programma's.

VITALITEITPROGRAMMA'S

De 7 Pijlers voor Vitaliteit

Introductie
Onze experts hebben een gebruiksvriendelijk en
effectief trainingsprogramma voor duurzame
inzetbaarheid ontwikkeld: De 7 Pijlers voor
Vitaliteit. Dit programma helpt medewerkers om
fit, vitaal en stressbestendig te worden en te
blijven. Het programma is onderbouwd vanuit de
nieuwste inzichten uit de neurobiologie,
systeemwetenschappen en positieve psychologie.
Dat maakt het de meest integrale oplossing voor
organisaties om vitaliteit te bevorderen.

Waarom de 7
Pijlers?
Interventies op het gebied van stress, vitaliteit en
duurzame inzetbaarheid zijn vaak nog te
symptomatisch, eenzijdig en ineffectief. Het NEV
heeft daarom een diepgaand onderzoek uitgevoerd
naar een optimale aanpak van stress en vitaliteit,
in samenwerking met het Europees Instituut,
Wetenschappelijk Instituut Gak en Zilveren Kruis.
Uit dit onderzoek zijn zeven pijlers gekomen die
leiden tot dé integrale aanpak waarmee
werknemers hun biologische, psychologische en
sociale energiebronnen kunnen versterken en op
praktische wijze consistent aan vitaliteit kunnen
werken.
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Hoe werken de 7
Pijlers?
Centraal in dit trainingsprogramma staan de
principes van zelfregulatie en interactieve
regulatie. Dit is de capaciteit van mensen om
zichzelf in balans te houden, in afstemming met
hun omgeving en de uitdagingen die op hun pad
komen. Het programma bevat interactieve online
modules, aangevuld met een incompany training
waarin mensen zichzelf trainen om
stressbestendig, fit en vitaal te blijven.

Tools en trainingen
voor zelfregulatie
Verhoog de vitaliteit en verlaag verzuim- en
verloopcijfers binnen uw organisatie met de 7
Pijlers voor Vitaliteit. Door uw medewerkers te
trainen in vaardigheden voor zelfregulatie en
interactieve regulatie wordt vitaal werken de
nieuwe norm. Onze experts maken uw
trainingsprogramma volledig op maat en stellen
samen met u de belangrijkste leerdoelen op voor
een optimaal resultaat. Het NEV staat voor de beste
kwaliteit vitaliteitstrainingen. Volledig gericht op
preventie en zo ontworpen dat we resultaten
meetbaar maken.
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Integraal opgezet en
wetenschappelijk
onderbouwd
Het grote verschil tussen de 7 Pijlers
voor Vitaliteit en andere programma's is
de integrale en wetenschappelijke
benadering. Waar andere programma's
zich richten op één aspect van stress of
vitaliteit, integreren de zeven pijlers alle
aspecten die werknemers tegenkomen
in hun (werk)leven. De 7 Pijlers zijn:
Energie, Lichaam, Cognitie, Emotie,
Identiteit, Interactie en Tijd. Door
regelmatig in deze pijlers te investeren,
ontwikkelen mensen een opwaartse
spiraal van vitaliteit in hun leven, ook
bekend als 'amplitie'. Daarmee worden
ze niet alleen zelf steeds vitaler, maar
vitaliseren ze ook anderen om zich heen.

Meetbaar
resultaat
Het volledige programma is erop
afgestemd om uw medewerkers te
ondersteunen in het verhogen van hun
capaciteit tot zelf- en interactieve
regulatie voor een stressbestendig
(werk)leven, zodat ze optimaal bijdragen
aan een productieve en plezierige
werkomgeving. Deze effecten zijn
meetbaar terug te zien. Werknemers zien
tevens hun vooruitgang terug in hun
persoonlijke dashboard, wat voor extra
motivatie zorgt in het continu blijven
investeren in vitaliteit.
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Subdoelstellingen van de 7 pijlers voor Vitaliteit
Subdoelstellingen die wij met de deelnemers behalen tijdens het programma zijn onder andere:
Gevorderd begrip van - en inzicht in - stress en het effect ervan op jezelf, je team en organisatie.
Een persoonlijke vitaliteitsmeter om stress te monitoren en te hanteren.
Zelfregulatie en zelfkalmering kunnen toepassen gedurende de dag.
Gezonde leefstijlgewoontes opbouwen en versterken bij jezelf en anderen.
Eigen denkpatronen herkennen als constructief of belemmerend en vervolgens positief beïnvloeden.
Emoties herkennen en positieve emoties versterken bij jezelf en anderen.
Persoonlijke invloed en betrokkenheid in de organisatie in kaart brengen en actief gebruiken.
Sterke kanten afstemmen binnen je team en vaker inzetten, zwakke kanten (h)erkennen en ondervangen.
De invloed van tijd binnen teams of projecten beter begrijpen en managen.
Effectief omgaan met prikkels en afleidingen.

VITALITEITPROGRAMMA'S

Theorie achter de 7 pijlers voor vitaliteit
Hieronder staat een kort inhoudelijk overzicht van de belangrijkste kennis,
mindset en vaardigheden die je kunt ontwikkelen per pijler.

Pijler 1

Energie (stress psycho-educatie)

In deze pijler krijgen deelnemers de meest actuele

Deelnemers ontwikkelen vaardigheden op basis van

wetenschappelijk onderbouwde kijk op stress en

korte maar krachtige oefeningen om stress te

vitaliteit. Ze leren stress herkennen bij zichzelf en

reguleren. Ze leren herkennen wanneer ze gevangen

anderen door middel van wat wij de vitaliteitsmeter

raken in een ‘neerwaartse’ stress spiraal en hoe je dit

noemen, gebaseerd op de stresscurve in relatie tot

kan omzetten naar een ‘opwaartse’ spiraal van

optimale prestaties.

vitaliteit en veerkracht.

De opwaartse spiraal

↘

Dit model is afkomstig uit de positieve psychologie (broaden-and-build theory)
en vormt een basis gedurende de hele training. In elke pijler wordt er gekeken
hoe deze een bijdrage levert aan de opwaartse spiraal.

Pijler 2

Fit en gezond (lichaam)

De tweede pijler zet het lichaam centraal en

tools om stress en spanning gedurende de (werk)dag

deelnemers leren enkele essentiële principes van de

te reguleren, bijvoorbeeld in moeilijke gesprekken of

fysiologie van de energieregulatie rondom stress,

frustrerende taken. Verder leren ze hoe ze hun

herstel en vitaliteit. Ze krijgen inzicht in de

leefstijl

lichamelijke processen die tijdens een stressreactie

optimaliseren, bijvoorbeeld op het gebied van slaap,

spelen en hoe ze hier beter mee om kunnen gaan.

voeding,

Hierin spelen (bio)ritmes een cruciale rol, bijvoorbeeld

identificeren ze ook positieve gewoonten in hun team

het ritme van spanning-ontspanning gedurende de

of organisatie breed waar ze in kunnen deelnemen of

dag. Daarnaast leren ze hier lichaamsgerichte

bijdragen.

met

kleine

beweging

veranderingen
en

ademhaling.

kunnen
Hierbij
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Pijler 3

Denk aan je denken (Cognitie)

In de derde pijler staan cognitie en mentaliteit

patronen. Hierbij hoort het leren differentiëren van

centraal. Deelnemers leren hoe mentale modellen en

gedachten,

overtuigingen tot stand komen en welke invloed dit

gewaarwordingen en hoe deze hun perceptie van

heeft op hun eigen beleving van situaties én hoe

situaties beïnvloeden. Verder leren ze flexibeler te

anderen situaties anders beleven dan zijzelf. Ze

zijn in hun perspectief, onder andere door te kijken

identificeren denkpatronen die belemmerend zijn en

waar hun invloed ligt in dagelijkse situaties en

leren hoe deze om te vormen naar positieve

omstandigheden binnen de organisatie.

De stress curve en vitaliteitmeter

gevoelens

en

lichamelijke

↗

Dit is een ander basismodel tijdens de training en is afkomstig uit neurobiologisch
onderzoek naar de relatie tussen stress- en prestatieniveaus. Deelnemers ontwikkelen
hun eigen vitaliteitsmeter op basis van deze stresscurve.

Pijler 5
5
Interactie met Pijler
omgeving
en relaties

Pijler 4
Pijler met
4 emoties
Effectief omgaan
Effectief omgaan met emoties

Deze pijler is een kantelpunt in de training, waarbij er

Interactie met omgeving en relaties

In de vijfde pijler leren deelnemers het belang van

Dezemeer
pijlernadruk
is een kantelpunt
in de training,
waarbij erinteracties
In de vijfde
pijler
leren met
deelnemers
hethet
belang
steeds
komt op interactieve
regulatie.
bij het
omgaan
stress én
hoogvan
steeds
meer
nadruk komt
regulatie.
interacties
bij het omgaan
metpositieve
stress énsociale
het hoog
Emotie
is dit
kantelpunt
omdatophetinteractieve
per definitie
een houden
van veerkracht,
waarbij
Emotie is én
dit kantelpunt
het per
definitie
houden
van veerkracht,
sociale
persoonlijke
relationele omdat
dimensie
heeft.
Vooreenrelaties
essentieel
zijn. Ze lerenwaarbij
de kernpositieve
van positieve
persoonlijke
dimensie
heeft. (h)Voorcommunicatie
relaties essentieel
zijn. Ze
de kernenvan
positieve
deelnemers
ligt én
de relationele
focus op het
beter leren
en feedback
omleren
bij zichzelf
anderen
deelnemers
ligt deemoties
focus open
hetdie
beter
erkennen
van eigen
vanleren
anderen. De

communicatie
en feedback
om bij Daarnaast
zichzelf en leren
anderen
de opwaartse
spiraal
te versterken.

(h) erkennen
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VITALITEITPROGRAMMA'S

Pijler 6

Identiteit (duurzame inzetbaarheid)

De zesde pijler helpt deelnemers hun persoonlijkheid

hun vitaliteit en veerkracht. Ze oefenen hierbij met

(Big 5) beter te begrijpen, met een nadruk op het

het maken van de vertaalslag tussen inspiratie,

identificeren van sterke kwaliteiten (VIA Strengths) en

aspiratie en de realisatie daarvan in hun (werk)leven.

het proactief inzetten hiervan. Tegelijkertijd is er ook

Ook organisatorische waarden en doelen worden

aandacht voor zwakkere kanten en hoe deze te

hierin meegenomen.

ondervangen in afstemming met collega’s. Verder
leren deelnemers hoe hun inspiraties en aspiraties
een bron kunnen zijn voor het vernieuwen van

Pijler 7

Timemanagement (tijd)

In de laatste pijler besteden we voornamelijk

reflecteren op tijdsbesteding. In deze pijler komen we

aandacht aan efficiëntie en effectiviteit, het verschil

opnieuw terug op grenzen, dit keer in het afgrenzen

ertussen en het combineren ervan - in andere

van activiteiten en het bepalen van grenzen naar

woorden, de juiste dingen op de juiste manier doen.

zichzelf, bijvoorbeeld wat ‘goed genoeg is’ (definition

Dit

tools

of done). Hier nemen we het plannen van hersteltijd in

(Eisenhower matrix, 80/20 analyse, batching), maar

mee en het omgaan met prikkels en afleidingen

ook op structurele gewoonten in het plannen en

binnen en buiten het werk.

komt

deels

neer

op

pragmatische

De uitkomst van de
7 pijlers voor
Vitaliteit
Het trainingsprogramma De 7 Pijlers voor
Vitaliteit stelt zich zelf het volgende hoofddoel:

"Deelnemers hebben een verhoogde capaciteit tot
zelf- en co-regulatie voor een stressbestendig
(werk)leven en kunnen optimaal bijdragen aan een
productieve en plezierige werkcultuur."

VITALITEITPROGRAMMA'S

VRAAG VANDAAG
NOG EEN GRATIS
DEMO AAN
We gaan graag met u in gesprek om te bespreken
hoe onze programma's kunnen aansluiten bij uw
visie en beleid op het gebied van vitaliteit.
Uiteraard geheel vrijblijvend. Klik hier om een
gratis demo aan te vragen.

Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit heeft
geen klanten, maar fans. We geloven in de kracht van
onze meetinstrumenten en interventies en tonen dat
graag aan u.

Stressoren
VITALITEIT
PLATFORM

Stressoren zijn werkkenmerken die een bepaalde inspanning van de
werknemer vereisen, direct of indirect. Te langdurige of intense
stressoren kunnen leiden tot een negatieve werkbeleving en
uitputting. Onder het werkkenmerk ziet u de geschatte invloed

hiervan
op werkbeleving.
Het
digitale
platform voor vitaliteit en well-being van het
Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit biedt een all-in oplossing
voor de hele organisatie. Op één toegankelijke plek kunnen
werknemers meetbaar inzicht krijgen in hun welzijn en een
gepersonaliseerd aanbod vinden. Het platform is direct voorzien van
een basisaanbod. Dit zal vervolgens aangevuld worden met
bestaande programma's in de organisatie en extra programma's die
onze specialisten ontwikkelen op basis van actuele behoeften. Het
platform is tevens voorzien van onze meetinstrumenten, HR
Analytics tools voor HR en (e-coaching) functies voor medewerkers.
Bekijk het all-in platform op onze website.

Digitaal platform

Digitaal platform:
Integraal welzijn

Hét platform voor vitaliteit
Het digitale platform voor vitaliteit en well-being van het
Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit biedt een all-in
oplossing voor de hele organisatie. Op één toegankelijke plek
kunnen werknemers meetbaar inzicht krijgen in hun welzijn en
een gepersonaliseerd aanbod vinden. Het platform is voorzien
van een basisaanbod. Dat aanbod zal vervolgens verder gevuld
worden met extra programma's die wij ontwikkelen en
koppelen we uw bestaande aanbod met het platform.

Vitaliteitscan
Onze scan is wetenschappelijk gefundeerd en geeft
deelnemers direct inzicht in de verschillende aspecten van
hun vitaliteit (De Zeven Pijlers voor Vitaliteit):
1. Energie: Zelfregulerend vermogen van energie
2. Lichamelijk: Slaap, voeding, beweging en herstel
3. Cognitief: Concentratie, overzicht en flexibiliteit
4. Emotioneel: Emotieregulatie en gezonde coping
5. Sociaal: Communicatie, grenzen en omgevingen
6. Identiteit: Zelfkennis, zelfexpressie en zelfontplooiing
7. Tijd: Hogere doelen, effectiviteit en tijdbeheersing
Op wens kunnen we de scan inkorten, langer maken of
koppelen aan andere metingen.

Dek alle kanten van vitaliteit
Ons platform geeft daarnaast inzicht in werkvitaliteit die
werknemers ervaren. Hierin kunnen extra variabelen worden
meegenomen die vanuit uw organisatie van belang zijn en waar
werknemers idealiter zelf inzicht in krijgen. Op basis van korte
metingen kunnen werknemers vervolgens het aanbod
ontvangen dat het beste bij hun past, om zo nog gerichter te
werken aan de beste en meest vitale versie van henzelf.
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Digitaal platform

Eigen regie op maat
Werknemers kunnen direct vanuit hun dashboard regie
nemen over hun algehele welzijn. Naast digitale en incompany programma's waaraan zij kunnen deelnemen,
bieden wij de mogelijkheid om direct in contact te komen
met gespecialiseerde coaches (interne of externe coaches)
passend bij de obstakels die iemand ervaart op weg naar
hun vitale zelf en hun eigen doelstellingen. Zo kan elke
werknemer met één druk op de knop alle nodige
ondersteuning organiseren die zij nodig hebben.

Meting en rapportage
Ons digitale platform biedt rijkelijke mogelijkheden tot
metingen en rapportages, met een optionele uitbreiding
tot onze vitaliteitdiagnose. Het platform meet standaard
belangrijke variabelen voor (werk)vitaliteit, wat
(anoniem) teruggekoppeld kan worden op niveau van
individu, groep en gehele organisatie. Enkele
kernvariabelen zijn: persoonlijke vitaliteit, veerkracht,
autonomie, bevlogenheid, betrokkenheid. lichamelijk
welzijn, cognitieve flexibiliteit, emotieregulatie, zelfkennis,
timemanagement en nog veel meer .

Alle mogelijkheden open
Het NEV heeft uitgebreide ervaring met het op maat maken
van digitale platforms. Zo kan uw organisatie rekenen op
maatwerk voor alle belangrijke wensen, waaronder:
Desktop en app: nu al beschikbaar in elke (mobiele)
browser.

Dashboard op maat per werknemer
Programma's op basis van uniek profiel
Platform faciliteert en activeert eigen regie
Ontwikkelt mee in vernieuwingen

Klaar voor vernieuwing: We voegen doorlopend innovaties,

Uitgebreide rapportage mogelijkheden

functionaliteiten en nieuw aanbod toe op basis van

Rijke content: video, audio en interactieve oefeningen

ontwikkelingen binnen uw sector, wensen uit uw

Volledig volgens AVG, met encrypted data opslag

organisatie, anonieme gebruikersdata en feedback.

Makkelijk extra leveranciers aansluiten via het platform
Styling op maat in lijn met uw brand guide
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Digitaal platform

Programma's:
Integraal werken
aan welzijn en
vitaliteit
Digitaal & in-company
Het NEV heeft effectieve digitale en in-company
programma's ontwikkeld voor verhoogd welzijn, vitaliteit
en duurzame inzetbaarheid. Deze programma's zijn
beschikbaar als online e-learning, webinars en incompany training.
Vitaal leiderschap
Naast de mogelijkheden voor werknemers bieden we
speciale leiderschapsprogramma's aan.
Leidinggevenden maken zo per pijler de vertaling naar
de werkvloer waarin ze leren zowel zichzelf als hun team
te steunen richting een opwaartse spiraal van vitaliteit.
Op maat aanbod
Het NEV is gespecialiseerd in het ontwikkelen van
wetenschappelijk onderbouwde programma's gericht op
gedragsverandering. Op basis van beschikbare data
kunnen wij een breed en passend aanbod van
programma's aanleveren. Ons team maakt programma's
direct beschikbaar voor het digitale platform, als voor
live trainingen.

Integraal en wetenschappelijk
Het grote verschil tussen het NEV en andere providers is de
integrale en wetenschappelijke benadering. Waar andere
programma's zich richten op één aspect van stress, vitaliteit
en/of well-being, integreren wij alle aspecten die werknemers
tegenkomen in hun (werk)leven. Door regelmatig en in kleine
stapjes in deze pijlers te investeren, ontwikkelen mensen een
opwaartse spiraal in hun (werk)leven. Zo bewegen ze
stapsgewijs naar de beste en meest vitale versie van zichzelf.
Het NEV werkt met methodieken onderbouwd vanuit de
nieuwste inzichten uit de neurobiologie,
systeemwetenschappen en positieve psychologie. Dat maakt
het de meest integrale en cutting-edge oplossing voor
werknemers en werkgevers om vitaliteit en well-being te
bevorderen.
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Digitaal platform

Integratie met dashboard
In het digitale platform krijgen werknemers een duidelijk
overzicht van hoe zij scoren op elke pijler en of men
daarmee in de ‘vitale zone’, de ‘risicozone’ of de
‘gevarenzone’ zit. Afhankelijk van de score per pijler,
bepaalt het persoonlijke dashboard in welke pijlers
iemand de meeste winst kan behalen. Vervolgens houdt
het dashboard bij wat de geboekte vooruitgang is door
deelnemers en biedt het mogelijkheden om onderdelen
uit belangrijke pijlers regelmatig te herhalen.

Op naar de meest vitale
versie van jezelf
Het hele aanbod van ons digitale platform sluit aan bij een
modern vitaliteitsbeleid gericht op preventie en amplitie. Zo
krijgen werknemers de kans om te werken aan het volledige
spectrum van hun welzijn en optimale prestaties. In de
voorbereidende fase van onze programma's besteden we
aanzienlijke tijd aan afstemming met de lopende
programma's in uw organisatie.
Zo zorgen we dat uw bestaande aanbod optimaal samen
gaat met een nieuw aanbod en brengen we in kaart welk
aanbod nog ontwikkeld moet worden om deelnemers in uw
organisatie zo volledig mogelijk te ondersteunen in hun
persoonlijke en professionele groei.

Inzicht in hulpbronnen en stressoren
Eigen vitaliteitmeter om stress te monitoren

Meest complete platform

Gezonde leefstijlgewoontes opbouwen

Ons all-inclusive platform is dus een ideale oplossing

Eigen denkpatronen constructief veranderen

voor uw organisatie waarmee u bestaande, nieuwe en

Mindfulness van gedachten en betekenisgeving

nog te ontwikkelen onderdelen integreert: assessments,

Emotieregulatie en positieve emoties opbouwen
Persoonlijke invloed actief gebruiken.

eLearning modulen, live webinars, in-company
programma's, activatie-campagnes en metingen kunnen
allemaal worden samengevoegd en gekoppeld.

Sterke kanten afstemmen en vaker inzetten
Kwetsbaarheden (h)erkennen en ondervangen
Verbindend communiceren met je omgeving

Uw bestaande en nieuwe aanbod wordt gekoppeld aan
korte metingen voor personalisering van het dashboard
van gebruikers. Daarnaast is het altijd mogelijk om

Grenzen leren (h)erkennen en communiceren

gebruikers van het platform toegang te geven tot

Effectief omgaan met prikkels en afleidingen

individuele coachingsmogelijkheden. Indien nodig

Werken aan een eigen positieve toekomstvisie
En nog veel meer!
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kunnen zij dan tijdig professionele hulp krijgen en maakt
u zo preventie de norm in uw organisatiecultuur.

Digitaal platform

Activatiecampagnes:
Ondersteuning voor
gedragsverandering

Eigen regie activeren
Zonder intrinsieke motivatie, geen effect. Daarom heeft het
NEV een speciale afdeling Communicatie opgezet waarin we
vooraf, tijdens en na programma's tijd investeren om
maximale deelname en eigen regie te borgen. Dit doen we
door een combinatie van digitale en analoge tools.
Op basis van alle beschikbare interne kanalen voor
gedragsactivatie ondersteunen wij u in het ontwikkelen van
een passende en bevlogen communicatie- en
activatiestrategie.

Onderbouwde aanpak
Echte impact maken vraagt meer dan alleen een sterke
activatiecampagne en de juiste tone-of-voice.
Daarom gebruiken wij het wetenschappelijk gevalideerde
Fogg Behavior Model. Dit krachtige model voor
gedragsactivatie zetten wij in om alle aspecten van de
activatiecampagne zo resultaatgericht te maken. Dat
begint met het definiëren van gewenst gedrag voor
verschillende doelgroepen binnen de organisatie.
Vervolgens gaan we aan de slag met de drie ingrediënten
voor activatie: motivatie + eenvoud + trigger. Op basis van
beschikbare data en inzichten over de interne doelgroepen,
zullen onze specialisten helpen communicatie activiteiten
en tools te ontwikkelen die motivatie, eenvoud en triggers
van gewenst gedrag ondersteunen.
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Digitaal platform

Integrale activatie
Op basis van een integrale activatiestrategie zullen we per
laag of onderdeel van de organisatie een actieplan maken.
Daarbij richten we ons op het activeren van sociale
netwerken door middel van interne ambassadeurs,
faciliteren we het verspreiden van heldere communicatie
via digitale wegen (emailcampagne, social media
campagne, digitale flyers, push berichten, gebruik van
intranet, video boodschappen, webinars) en waar/wanneer
mogelijk via fysieke wegen (postercampagne,
inspiratiesessies, themadagen, vitaliteitspreekuur,
lunchsessies, enzovoorts).

Focus op gebruikerservaring
Vooraf aan het programma formuleren we samen met u
welke incentives we gaan verwerken in het programma en
in de activatiecampagne. Zo kunnen we creditsystemen
koppelen aan gebruik van het digitale platform en de
deelname aan in-company onderdelen. Hierbij kunnen we
connecties maken met bestaande beloningen of een
uniek beloningssysteem op maat introduceren.
Vervolgens halen we tijdens onze programma's en
activatiecampagnes regelmatige feedback op en bekijken
we op basis van de data hoe we werknemers nog beter
kunnen ondersteunen in hun gebruikerservaring en
gedragsactivatie.

Medewerkers- en
organisatiesupport
Het NEV onderscheidt zich in de combinatie van
wetenschap, technologie en mensgerichte ondersteuning.
In onze gehele samenwerking bieden wij uitgebreide
support voor interne stakeholders, ambassadeurs en
medewerkers. Zo denken wij graag met u mee bij het
vertalen van de data en inzichten uit het programma naar
verbeterd (integraal) vitaliteitbeleid. En medewerkers
kunnen dagelijks via het digitale platform in contact komen
met onze supprt staff en indien gewenst direct worden
doorverwezen voor preventieve als curatieve coaching en
counseling. Dit kunnen wij verzorgen vanuit het NEV of via
andere leveranciers.
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Digitaal platform

VRAAG VANDAAG
NOG EEN GRATIS
DEMO AAN
Ons all-in platform wordt naar grote tevredenheid
ingezet bij zowel grote als kleine organisaties in
Nederland. Tijdens een vrijblijvende demonstratie
laten we u graag zien waarom. Klik hier om een
vrijblijvende demonstratie in te plannen.

Stressoren
MASTERCLASSES

Stressoren zijn werkkenmerken die een bepaalde inspanning van de
werknemer vereisen, direct of indirect. Te langdurige of intense

stressoren kunnen leiden tot een negatieve werkbeleving en
De experts bij het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit delen
uitputting. Onder het werkkenmerk ziet u de geschatte invloed
graag hun kennis en ervaringen tijdens één van onze inspirerende
hiervan op werkbeleving.
masterclasses. Wilt u zich bijscholen op het gebied van HR
Analytics? Zoekt u meer handvaten voor organisatievitaliteit? Wilt u
uw verzuimgesprekstechnieken updaten? Of meer leren over hoe u
vitaliteit binnen uw organisatie kunt bevorderen,? Kijk dan op onze
website voor het uitgebreide aanbod en meld u vandaag nog aan.
Bekijk het hele aanbod op onze website.

Masterclasses

Masterclasses voor professionals
Masterclass HR Analytics

Tijdsinvestering: 3 uur
vertalen naar de praktijk. U leert de relatie beter te
begrijpen tussen werkkenmerken (stressoren en
hulpbronnen), werkbeleving (stress, vitaliteit, tevredenheid)
en werkgedrag (verzuim, verloop, productiviteit).
We laten aan de hand van onze eigen analytics zien hoe u
zichzelf als HR professional beter kan laten informeren door
de juiste data, maar ook wat het belang is van uw eigen
expertise en creatieve oplossingsvermogen. Zo weet u nóg
beter wat de toegevoegde waarde is vanuit HR.

Weet u wat de dieperliggende oorzaken zijn voor het
verzuim, verloop en de productiviteit in uw team of
organisatie? Om echt aan de juiste 'knoppen' te draaien
is het nodig om een goed onderbouwde analyse te
maken. Maar hoe werkt dat?
In deze masterclass leert u wat het meest up-to-date
wetenschappelijke model is om verbanden te leggen
tussen diepere oorzaken en de gevolgen hiervan op het
werkgedrag in uw organisatie.
Daarvoor gaan we aan de slag met het Job DemandsResources Model. Onze experts helpen u dit model te

U gaat vervolgens direct oefenen met een eigen casus, waar
we het JD-R model op toepassen. Dit combineren we met
de kracht van een systemische mindset. Zo kijkt u met een
nieuw perspectief naar de bekende vraagstukken in uw
organisatie. Tijdens de oefeningen interacteert u met
andere deelnemers en komt u sneller tot nieuwe inzichten.
Zo ontwikkelt u in korte tijd een systemische denkwijze, die
u direct kan toepassen in uw dagelijkse praktijk bij het
oplossen van complexe vraagstukken.
Na deze masterclass heeft u nieuwe inzichten én
vaardigheden om scherpere analyses te maken van HR
vraagstukken in uw organisatie. Meld u aan via de website.

Masterclass HR Verzuimgesprekken

Tijdsinvestering: 3 uur

bevorderen? In deze masterclass geven onze experts een
nieuwe kijk op verzuimgesprekken. Hierbij putten we zowel
uit wetenschappelijke inzichten op het gebied van
gespreksvoering en nemen we waardevolle best-practices
mee van onze ervaren HR specialisten.

Verzuimgesprekken kunnen het verschil maken tussen
vroegtijdig voorkomen van uitval of langdurige
afwezigheid van medewerkers. Met een goed gesprek
bevordert u re-integratie, achterhaalt u (dieperliggende)
problemen en beperkt u toekomstig verzuim. Daarnaast
kunnen verzuimgesprekken zo ingestoken worden dat
preventie en vitaliteit de boventoon voeren.
Hoe kunnen HR professionals en leidinggevenden
signaleren wanneer een verzuimgesprek nodig is? En
hoe voert u zo'n gesprek op een wijze dat medewerkers
zich gehoord, gezien en gesteund voelen om
verergering te voorkomen en een vitale terugkeer te
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We gaan aan de slag met ons model De Zeven Pijlers voor
Vitaliteit en de bijbehorende Vitaliteitmeter. Daarmee kunt
u accurater inschatten wanneer welk gesprek nodig is.
Daarnaast biedt dit model handvatten in het achterhalen
van problematiek, patronen en onbenutte hulpbronnen bij
zowel de betreffende medewerker als in het team.
Ook gaan we kijken naar specifieke gesprekstechnieken
waarmee u verbindend kan communiceren over de situatie
én waarmee u de medewerker helpt te bewegen van een
(waarschijnlijke) neerwaartse spiraal richting een opwaartse
spiraal.
U krijgt hierbij een handig gespreksmodel wat u tijdens de
masterclass eigen maakt tijdens korte oefeningen met
andere deelnemers. Zo verlaat u deze masterclass met
nieuwe inzichten, inspiratie én zelfvertrouwen in uw
gespreksvaardigheden. Meld u aan via de website.

Masterclasses

Masterclasses voor professionals
Masterclass Organisatievitaliteit

Tijdsinvestering: 3 uur

op dit gebied vanuit zowel de wetenschap als bestpractices. We maken voor u eerst inzichtelijk hoe
organisatievitaliteit gemeten kan worden, via werkbeleving
en werkgedrag van het personeel. We leggen hierbij
belangrijke meetbare constructen uit zoals vitaliteit,
veerkracht, autonomie, betrokkenheid en bevlogenheid.

Veel organisaties worstelen met structurele patronen
die tot stress, verzuim en verloop leiden. Wij zien
regelmatig hoe organisaties in een neerwaartse spiraal
terecht komen, doordat er niet aan de juiste
onderliggende patronen wordt gewerkt.
Hoe kan een organisatie een neerwaartse spiraal van
stress omkeren naar een collectieve opwaartse spiraal
van vitaliteit? En hoe kan u vanuit uw HR of
leidinggevende rol hieraan bijdragen?
In deze masterclass gaan we aan de slag met het thema
organisatievitaliteit en wat de nieuwste inzichten zijn

Vervolgens gaan we aan de slag met enkele casussen
waarin we laten zien hoe bepaalde typische
organisatiedynamieken leiden tot een neerwaartse spiraal
én hoe dit kan worden omgekeerd. Dit zijn structurele
gedragspatronen die wij regelmatig tegenkomen bij onze
klanten en die deelnemers aan onze masterclass vaak
herkennen.
In het laatste onderdeel van de masterclass gaan we aan de
slag met een eigen casus of voorbeeld uit uw organisatie.
Daarbij leert u tools te gebruiken uit systeemdenken,
waarmee u dieperliggende patronen zichtbaar kan maken.
Hieruit volgen vaak nieuwe inzichten, die leiden tot
voorheen onopgemerkte mogelijkheden voor positieve
verandering. Aan het einde van de masterclass heeft u
naast nieuwe inzichten ook concrete vervolgstappen om uw
organisatievitaliteit te vergroten. Meld u aan via de website.

Masterclass Vitaal Leiderschap

Leidinggevenden hebben een unieke positie als het gaat
om vitaliteit vergroten en verzuim verminderen. Zij
functioneren als rolmodel binnen de organisatie, zijn
facilitator van teamvitaliteit en kunnen idealiter
coachend leiding geven. Hoe hangt dit samen met vitaal
leiderschap? En hoe kunt u uzelf en leidinggevenden in
uw organisatie ondersteunen in vitaal leiderschap?
In deze masterclass werken we met een uniek en
vernieuwend model voor vitaal leiderschap, gebaseerd
op inzichten uit de positieve psychologie en
systeemwetenschappen.
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Tijdsinvestering: 3 uur

Ons
centrum
traint
leidinggevenden
in
twee
kernvaardigheden:
zelfregulatie
en
co-regulatie.
Zelfregulatie stelt leidinggevenden in staat zélf in optimale
balans te blijven, als rolmodel voor vitaliteit. Daarvoor leert
u in deze masterclass ons bio-psycho-sociale model: de
Zeven Pijlers voor Vitaliteit. Daarbij leert u in het bijzonder
hoe u onze Vitaliteitmeter eigen maakt, zowel voor
zelfregulatie als voor het inschatten van de stress of
vitaliteit bij medewerkers. Hieraan koppelen we handige
tips, bijvoorbeeld wat de juiste tijd is voor amplitie,
preventie of curatie, gebaseerd op waarneembare signalen
bij medewerkers.
Vervolgens maken we de stap naar co-regulatie: de kracht
om als leidinggevende een vitaliserende invloed uit te
oefenen op medewerkers. We gaan aan de slag met
vaardigheden uit de positieve psychologie, gericht op het
bekrachtigen van een opwaartse spiraal bij medewerkers.
Na deze masterclass kent u een nieuwe methode voor vitaal
leiderschap waar u direct mee aan de slag kan in uw team,
of die u kan inzetten vanuit uw rol als HR professional in het
coachen van leidinggevenden. Meld u aan via de website.

Masterclasses

Masterclasses voor professionals
Masterclass Vitaal Ondernemen

Tijdsinvestering: 3 uur

Tijdens deze masterclass leert u een eenvoudig model dat u
zowel voor uw eigen balans en vitaliteit kan gebruiken, als
voor dat van uw werknemers. Verzuim en verlies van
productiviteit kunnen een grote en stressvolle impact
maken op u en uw onderneming. Daarom gebruiken we
onze Vitaliteitmeter, waarmee u leert om preventief te
handelen naar zowel uw eigen signalen als die van uw
werknemers. Dit model kunt u vervolgens zelf inzetten in
preventieve gespreksvoering met uw team(s) en
medewerkers.
Als ondernemer draagt u veel verantwoordelijkheid.
Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en fase van
ontwikkeling, bent u zelf de spin in het web. Kortom, het
is cruciaal dat u zelf uw balans, overzicht en vitaliteit kan
behouden. En waarschijnlijk wilt u ook dat uw
medewerkers duurzaam inzetbaar blijven, liefst met
genoeg energie om zich ook te blijven ontwikkelen.

Daarnaast geven we u een krachtig framework mee dat laat
zien hoe medewerkers intrinsiek en duurzaam gemotiveerd
kunnen worden. U maakt kennis met het nieuwe concept
'amplitie': uw werknemers hoeven niet ziek te zijn om beter
te worden. Ook bij dit onderdeel oefent u eerst voor uzelf
met dit framework. Vervolgens kunt u dit makkelijk gaan
inzetten in gespreksvoering met uw werknemers.

Hoe kunt u hierin de balans vinden? Wat zijn de
principes voor vitaal ondernemerschap? En welke
middelen en strategieën kunt u hierbij inzetten? In deze
masterclass helpen onze experts deze vragen samen
met u te beantwoorden.

Afsluitend gaan onze experts in gesprek met de
deelnemers, om te kijken wat de grootste obstakels en
valkuilen zijn naar vitaal ondernemerschap en hoe u deze
kan overwinnen. Meld u aan via de website.

Masterclass Vitaliteit op de Werkvloer

Tijdsinvestering: 3 uur

We gaan tijdnes deze masterclass aan de slag met recente
innovaties om vitaliteit nog beter te laten aansluiten op de
werkvloer. U krijgt een kijkje in de kracht van empathische
gespreksvoering, waarderende vragen en co-creatie van
interventies in samenwerking met uw medewerkers.
Onze experts geven u handvaten om deze nieuwe tools toe
te passen in uw eigen organisatie, wat zij concreet maken
met casussen uit de weerbarstige praktijk. Daaruit zult u
verassende inzichten halen over wat wel en niet werkt op de
werkvloer. En vooral waarom dit zo is.
Vitaliteit op de werkvloer gaat veel verder dan een
fruitmand op tafel of sporten met het team. Dat heeft te
maken met de verschillende aspecten van vitaliteit, die
ook verschillend worden beleefd door werknemers.
Hoe kunt u vanuit HR, uw beleid en dagelijks leiderschap
beter aansluiten met vitaliteit op de werkvloer? Hoe
weet u wat het beste past bij de leefwereld van uw
werknemers? En wat is de oplossing voor subgroepen in
uw organisatie die tot zover 'moeilijk bereikt' worden
door uw beleid of interventies? In deze masterclass
delen onze experts de nieuwste inzichten en methoden
om vitaliteit op de werkvloer anders aan te pakken.
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Vervolgens krijgt u de kans om samen met deelnemers te
oefenen met een gesprekstechniek die waarderende en
participatieve principes combineert. Zo leert u hoe u binnen
uw afdelingen verborgen dynamieken blootlegt die maken
dat vitaliteit op de werkvloer belemmerd wordt. Én wat
vitaliteit op de werkvloer wél doet slagen. Hierbij ontdekt u
een nieuwe manier om eigenaarschap te faciliteren, gericht
op een vitale werksfeer, met vitaal werkgedrag.
Na deze masterclass heeft u een vernieuwde kijk op
vitaliteit op de werkvloer en kunt u direct vervolgstappen
zetten in uw dagelijkse praktijk. Meld u aan via de website.

Masterclasses

BEZOEK EEN VAN
ONZE NIEUWE
MASTERCLASSES
Onze masterclasses worden druk bezocht door HR
professionals uit heel Nederland en onze experts
worden

regelmatig

gevraagd

om

deze

masterclasses in-company te geven. Klik hier om
het huidige aanbod masterclasses te bekijken.

Haal de kennis in huis
dat het verschil maakt.
De

experts

werkzaam

bij

het

Nederlands

Expertisecentrum Vitaliteit geloven in de kracht van
kennisoverdracht en doorontwikkeling. Haal vandaag
nog de kennis in huis waarmee je niet alleen het
verschil kan maken, maar ook zelfstandiger van
wordt.

Stressoren
CONSULTANCY

Stressoren zijn werkkenmerken die een bepaalde inspanning van de
werknemer vereisen, direct of indirect. Te langdurige of intense
stressoren kunnen leiden tot een negatieve werkbeleving en

uitputting. Onder het werkkenmerk ziet u de geschatte invloed
Ziekteverzuim, verloop en het hooghouden van de duurzame
hiervan op werkbeleving.
inzetbaarheid. Slechts een greep uit de thema’s waar organisaties
tegenwoordig mee worstelen. Vitale medewerkers zijn de motor van
een innovatieve organisatie en dus het belangrijkste kapitaal. Een
effectief, preventief en vooral ook integraal vitaliteitsbeleid wordt
daarom steeds belangrijker. Dit is één van de belangrijkste
voorwaarden voor een succesvolle organisatie in dit nieuwe tijdperk
van werken. Maar waar bestaat een effectief, preventief en integraal
vitaliteitsbeleid nu exact uit? Laat u bijstaan door onze HR
consultants en maak samen het verschil.
Maak een afspraak via onze website.

Consultancy

HR consultancy
op zijn best
Onze HR consultants zijn gespecialiseerd in een moderne
kijk op HR vraagstukken. Vanuit onze jarenlange ervaring
met data gedreven HR oplossingen, kunnen we scherpe
analyses maken van uw hulpvragen. Daarbij putten we uit
een grote database van best-practices die wij binnen uw
sector hebben ontwikkeld, maar zijn we bovenal specialist
in het stellen van de juiste vragen in onze samenwerking
met u. Daarnaast onderscheiden onze consultants zich
vanuit een integrale kijk op uw vraagstuk: we kijken naar
het hele systeem én wat mogelijke dieperliggende
patronen zijn die meespelen in uw vraagstuk.

Snelle ondersteuning
waar het nodig is
Om adequate ondersteuning te bieden aan medewerkers
die klachten ervaren van opgestapelde stress of werkdruk
is het van belang hier preventief op te handelen. Dat
betekent dat uw medewerkers en leidinggevenden
signalen tijdig dienen te signaleren en hier vervolgens
met veel zorg en aandacht opvolging aan dienen te
geven. Daarbij is het van belang de juiste coach of expert
te koppelen aan de hulpvraag voor een resultaatgerichte
ondersteuning. Onze consultants helpen u deze vragen
en keuzes te navigeren op basis van jarenlange ervaring.
Hierbij kunnen wij flexibel schakelen tussen het bieden
van advies en zo nodig het volledig faciliteren van
gewenste oplossingen.

Ons team helpt u
graag
Omarmd u een preventief verzuim- en vitaliteitsbeleid?
Wilt u meetbaar en resultaatgericht investeren in de
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw personeel? En
deelt u onze missie om Nederland vitaal en veerkrachtig te
maken, door preventieve oplossingen in te zetten in plaats
van te wachten tot het te laat is? Ons team staat voor u
klaar om samen met u te kijken naar de belangrijkste
uitdagingen binnen uw organisatie en helpt u verder door
op maat oplossingen voor u te ontwikkelen. Zodat u grip
krijgt op verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
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Consultancy

MAAK KENNIS
MET ONZE HR
CONSULTANTS
Onze consultants helpen dagelijks bij de grootste
HR uitdagingen in Nederland. Ondersteund door
onze analytics hebben zij unieke inzichten in bestpractices om kansen te benutten in uw organisatie.
Klik hier om een vrijblijvende afspraak te maken.

Van passie naar praktijk.
Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit heeft
passie voor vitaliteit en liefde voor de mens. Vandaar
onze slogan; meesterschap in mensenwerk. Ervaar
onze evidence based werkwijze van werken die
tegelijk menselijk en praktisch van aard is. We staan
voor u klaar.

Stressoren
HANDBOEK

Stressoren zijn werkkenmerken die een bepaalde inspanning van de
werknemer vereisen, direct of indirect. Te langdurige of intense
stressoren kunnen leiden tot een negatieve werkbeleving en

uitputting. Onder het werkkenmerk ziet u de geschatte invloed
Onze
maatschappij
leeft in een stressepidemie: de ongekende
hiervan
op werkbeleving.
hoeveelheid burn-outs en vermoeidheid onder mensen lijkt wel
besmettelijk. Waarom krijgen we geen grip op dit groeiende
probleem? En wat is wél de oplossing voor stress, burn-out en
verzuim? Onze vitaliteitexperts Bas Snippert en Daniel Krikke
hebben dit stap voor stap beschreven in het nieuwe boek De
Vitaliteitrevolutie. Hierin leest u alles wat u moet weten over de
Zeven Pijlers voor Vitaliteit: onze transformatieve aanpak waarmee
werknemers hun Vitale Zelf worden, hoe burn-out kan worden
voorkomen en hoe we samen de stressepidemie gaan overwinnen.
Bestel het boek via onze website.

Handboek

De Vitaliteitrevolutie
Hoe worden mensen hun Vitale Zelf? Hoe kunt u zorgen dat
u niet alleen zelf vitaal blijft, maar ook de mensen om u
heen hiermee kan helpen? Om vitaliteit te bevorderen en
stress te verminderen is verandering nodig die voorbij
symptomatische oplossingen gaat. Met dit boek gaan we
voorbij stressmanagement en zelfs verder dan veerkracht.
We werken namelijk richting een opwaartse spiraal van
vitaliteit. Dat betekent dat u leert om uw capaciteiten
steeds verder uit te bouwen (amplitie), zodat u klaar bent
voor de uitdagingen die op uw pad komen en u hiervan kan
groeien. En vervolgens ditzelfde kan gaan doen voor uw
medewerkers.

100% up-to-date
Als HR professional bent u niet alleen dagelijks bezig met
vraagstukken omtrent vitaliteit, u bent ook een belangrijk
aanspreekpunt als het gaat over de vitaliteit binnen uw
organisatie. Daarom is het belangrijk bezig te blijven met
het vergaren van de nieuwste inzichten en vaardigheden
omtrent vitaliteit. Naast dat u zo zelf weet hoe u een
vitaal en veerkrachtig leven kan leiden, kan u dit zo ook
beter uitdragen naar medewerkers binnen uw
organisatie. Word een ware vitaliteitexpert binnen uw
organisatie en laat als rolmodel zien hoe u om gaat met
belangrijke thema’s als duurzame inzetbaarheid,
werkgeluk en vitaliteit.

Een rijke bron van
inspiratie en tips
Het boek staat bomvol oefeningen, tips en reflectievragen
die bijdragen aan het bevorderen van vitaliteit. U leert hoe
mensen het zelfregulerende vermogen van lichaam en
geest kunnen trainen, zodat men steeds meer veerkracht,
vitaliteit en plezier ervaart in het (werk)leven. Daarnaast
leert u handige manieren om dit tijdens de werkdag te
oefenen, voor uzelf of als een medewerker hoge mate van
stress ervaart. Het boek is direct toepasbaar in de praktijk,
zodat u dagelijks uw collega's kan ondersteunen in hun
ontwikkeling en het omgaan met stressvolle situaties.

NEDERLANDSVITALITEITSCENTRUM.NL

Handboek

HÉT HANDBOEK
VITALITEIT VOOR
PROFESSIONALS
HR professionals en directies, leidinggevenden en
hun teams: ons handboek vitaliteit wordt door
werkzaam Nederland met veel plezier gelezen.
Ontdek het geheim van een opwaartse spiraal
onder uw personeel: bestel het boek hier.

Een vitale gift aan uw mensen
De Vitaliteitrevolutie is een fantastisch hulpmiddel
om uw personeel op de hoogte te brengen van de
wetenschap en praktijk van vitaliteit. In steeds meer
organisaties wordt het boek gebruikt als tool voor
verzuimpreventie en amplitie van de organisatievitaliteit. Daarom bieden wij het boek met een royale
korting aan bij hogere oplage: perfect voor uw hele
team, afdeling of organisatie. Klik hier om contact op
te nemen voor meer informatie over grotere oplages.

Wij staan voor u klaar
Dank voor uw interesse in ons centrum en
onze diensten. Wij staan elke dag weer
klaar voor werkzaam Nederland. En wij
kijken ernaar uit ook uw organisatie en
mensen te mogen ondersteunen in het
vergroten van vitaliteit.

Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht.

Daniel Krikke
HR Development Partner
daniel@expertisecentrumvitaliteit.nl
+31 6 527 62 620

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit
Henri Polaklaan 12C/D
1018 CS, Amsterdam
nederlandsvitaliteitscentrum.nl
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