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Na deze presentatie weet je…

● Iets meer over mij ☺

● Wat Duurzame Inzetbaarheid nou eigenlijk is

● Hoe Vitaliteit daar een rol in speelt

● Wat grote bedrijven doen in dit kader

● Welke acties jij zelf kunt ondernemen
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Mijn eigen weg naar Vitaliteit…..

Van burn-out kandidaat

Tot
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Vitaliteitsmanager 

van het jaar

2014



Duurzame Inzetbaarheid – een containerbegrip

4

● Ouderenbeleid

● Flexibele werktijden

● Leven lang leren

● Gezonde leefstijl

● Kantoor concept

● ……



Mijn visie op Duurzame Inzetbaarheid
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“Duurzame Inzetbaarheid is 
gewoon goed HR beleid, het 

verschil maak je met 
aandacht voor Vitaliteit”

Maaike Thijssen
Founder Corporate Vitality Experts



Wat is VITALITEIT nou eigenlijk?

Voeding

Beweging

Ontspanning

Veerkracht

Verbinding

Zingeving
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Financiële 

zekerheid 

Autonomie

Bron: vrije vertaling van de Vitaliteitspyramide van Albert Sonnevelt



Integraal vitaliteitsmanagement in de praktijk
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De business case ASML



Uitdagingen

➢ War for talent

➢ Hoge werkdruk

➢ Lange werkdagen

➢ Snel veranderende (externe) omgeving

➢ ‘Working on the edge of technology’

➢ Gemiddelde leeftijd neemt toe

➢ Vitaliteit neemt af



Verzuimaanpak

✓ Afscheid van de Arbodienst

✓ In house Health center

✓ Maatwerk providerboog

✓ Casemanagers op de werkvloer

✓ Training leidinggevenden en HR

✓ Coaching door professionals

Resultaat: verzuimreductie van 1,5%



Laag verzuim ≠ Hoge Vitaliteit



Health & Lifestyle check

➢ Nulmeting

➢ Leefstijlonderzoek

➢ Fysieke keuring

➢ Terugkoppeling door expert

➢ Persoonlijk adviesrapport

➢ Uitkomst = Input



Het Vitaliteitsprogramma bij ASML



Mentale veerkracht

MAKE STRESS YOUR 

FRIEND

➢ Mental Power workshops

➢ Stress reductie trainingen

➢ Individuele coaching

BE MINDFUL

➢ 8 weekse mindfulness cursus

➢ Dagelijkse lessen om 8.00 uur

➢ Meditatiemogelijkheden



Rust & herstel

➢ Training ‘managing a shiftwork lifestyle’

➢ Training ‘Frequent Flyer Support'

➢ Fatigue management

➢ Workshop Rest & Recovery



Vitale voeding

➢ Gezonde en betaalbare keuzes in het 

restaurant

➢ Workshops over voeding

➢ Detox week

➢ Stoppen met roken training



Fysieke activiteiten

RUNNING – BIKING – GOLF – HOCKEY – FOOTBALL – ROWING – SOFTBALL – SAILING –SKIING



Wat heeft het opgeleverd?

ASML

• Daling van verzuim

• Positiever bedrijfsimago en aantrekkelijk 

werkgever

• Toegenomen productiviteit

• Meer brainpower beschikbaar voor 

innovatie

• Hogere medewerkerstevredenheid

• Verhoogde inzetbaarheid van ouder 

wordende medewerkers

Medewerkers

• Toegenomen gezondheidsbewustzijn

• Vermindering van stress klachten

• Hogere betrokkenheid

• Verbeterd gevoel van welbevinden

• Hogere motivatie en satisfactie 

• Meer energie en creativiteit

• Beter op hun plek

• Happiness
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Maak de omslag van Noemer- naar Teller-management



Maak van Vitaliteit een ‘ontwikkelpad’



En de laatste 3 ……

● Voer de dialoog

- Er is geen one-size-fits-all

● Investeer in Vitaal leiderschap

- Voorbeeld gedrag is belangrijk

● Zet de medewerker in eigen regie

- ‘Drive your own vitality’
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Contactgegevens

● Mail me via maaike@corporatevitalityexperts.nl

● Bel me op + 31 (0)6 422 47 401 en/of

● Download mijn whitepaper op www.corporatevitalityexperts.nl
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