Great Place

to Work

on your Vitality!
Nationale Vitaliteitsweek
MENUKAART

Vitalogisch
Diverse metingen/scans: Vitascan, KoBaDi (Kosten
Baten Duurzame Inzetbaarheid), DIX (Duurzame
Inzetbaarheidsindex)
Wash & Shine
Teamgesprek: Welk cijfer geef jij je vitaliteit op dit
moment? En wat zou jouw ideaal zijn? Welke eerste
stap kunnen we samen zetten in de goede richting?
Gesprek over verwachtingen: Wiens
verantwoordelijkheid is het eigenlijk to Work on your
Vitality? Van de werkgever, de medewerker, of
allebei? Wat verwachten we van elkaar op dit vlak?
Managementgesprek: Wat betekent het om een vitaal
leider te zijn? En in hoeverre maken we dit waar?

Fysiologisch
PMO (Preventief Medisch Onderzoek)
PGO (Preventief Gezondheids Onderzoek)
AVO (Amplitief Vitaliteits Onderzoek)
Challenges om gezamenlijk in beweging te komen:
denk aan planken, yoga, stappen zetten,
lunchwandelingen, dansen. Het maakt niet uit: wees
creatief en neem jezelf vooral niet te serieus!
Voedingstips; maak bijvoorbeeld een gezamenlijk
receptenboek als team, duik eens samen de keuken in
of nodig een voedingsdeskundige uit om een
workshop te geven.
You snooze… you win! Daag elkaar uit om op X tijdstip
naar bed te gaan.
Leefstijlcoaching: biedt de mogelijkheid aan om 1-op-1
verder in gesprek te gaan met een professional.

Psychologisch
VR-bril stressgame ‘Maak van stress je vriend’
Workshops over positief denken, growth vs. fixed
mindset, mentale veerkracht, etc.
Coaching op zelfbeeld, zelfwaardering, zelfvertrouwen
en assertiviteit
Persoonlijkheidsanalyse zoals bijv. een DISCgedragsanalyse (individueel/teamniveau)

Ecologisch
Workshops over work-life balance, mantelzorg,
kanker op het werk, etc.
Teamcoaching & teambuilding, psychologische
veiligheid, energiek hybride samenwerken;
Coaching op work-life balance, financieel gebied
(budgetcoach);
Werkplekonderzoek of thuiswerkplekonderzoek

Filosofisch
Gesprek over waarden: vanuit welke waarden
handelen jullie? En in hoeverre rijmen die met jullie
kernwaarden als organisatie?
Aandacht voor Talentmanagement ondersteund met
o.a TMA (Talenten Motivatie Analyse)
Workshops over zingeving, ‘ikigai’, ‘midlife’,
persoonlijk leiderschap, 20/30ers dilemma etc.
Loopbaancoaching en loopbaanadvies

Lees ook de blog:
Great Place to Work on your Vitality

