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Vitaliteit: een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Een goede fysieke gezondheid vormt de basis van vitaliteit. Bijna 20% van de Nederlandse 
medewerkers geeft echter aan een matige of slechte algemene gezondheid te hebben1: een 
groot risico voor zowel medewerker als werkgever! Uit onderzoek van Schouten & Nelissen 
vitality@work onder 5.000 medewerkers blijkt dat sport, beweging en slaap de grootste 
beïnvloeders van de fysieke gezondheid zijn.

Gezondheid.   

Voeding. Beweging. Fysieke belasting. Ontspanning & slaap.

Gezonde leefstijl = eten 
volgens de schijf van vijf en 
weinig snacken. Gebruik geen 
verdovende middelen zoals 
alcohol, tabak en drugs.

Gezonde leefstijl = dagelijks 
minimaal een half uur bewegen 
en meermaals per week 
intensiever (sport).

Fysieke belasting en herstel-
mogelijkheden. Voorkom 
overbelasting of blessures.
Zorg voor een goede werkplek 
en houding, wissel werkzaam-
heden regelmatig af.

Loskomen van het werk 
tijdens pauzes en wanneer 
het werk klaar is. Slaap 7 tot 
8 uur per nacht.

Voeding.

Wat betreft snack-gedrag (chocolade, chips, snoep) en alcoholconsumptie is er geen verschil gemeten tussen vitale 
medewerkers en minder vitale medewerkers: in alle gelaagdheden van vitaliteit wordt ongeveer net zo veel gesnackt 
en een nagenoeg gelijke hoeveelheid alcohol gebruikt.

Beweging.
Vitale medewerkers sporten gemiddeld 1,5 dag meer in de week dan medewerkers met een 
zeer lage vitaliteit. Ook geven vitale medewerkers aan een halve dag in de week meer beweging 
te hebben tijdens het werk ten opzichte van de groep medewerkers die hun eigen gezondheid 
het laagst beoordeelt.

Fysieke belasting.

Meer info?  
Bel 0418 683 440 of mail goedengezondwerken@sn.nl
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     41%
vitale medewerkers eten 41% 
meer groente en fruit dan hun 
minder vitale collega’s.

     77%
door de meest vitale medewerkers 
wordt 77% minder gerookt dan 
door de minst vitale groep. 

     75%
vitale medewerkers ervaren 75% 
minder vaak lichamelijke (stress)
klachten, zoals hoofd- en buikpijn 
en rug- of nekklachten4.

10,1% 
van de Nederlandse medewerkers 
zegt niet makkelijk te kunnen voldoen 
aan fysieke werkeisen. Dit percentage 
neemt toe met leeftijd3.  



Ontspanning & slaap.
Vitale medewerkers hebben veel minder slaapproblemen zoals niet inslapen, ‘s nachts 
wakker worden of vroeg ontwaken. Slaapproblemen kunnen erop duiden dat het 
zenuw- of hormoonstelsel niet in balans is. 

De meest vitale groep medewerkers heeft gemiddeld één keer per 
week last van slaapproblemen, de minst gezonde groep gemiddeld 
vijf keer per week. Ook komen de meest vitale medewerkers bijna 
twee keer zo vaak aan de 7-8 uur slaap per nacht. 

Ook ‘Loskomen van het werk’ is onderdeel van ontspanning. 
Uit onderzoek5 blijkt dat 36% van werkend Nederland na werktijd 
niet loskomt van de eisen van het werk. Slechts 8% denkt na een 
werkdag helemaal niet meer aan het werk. 

Fysieke vitaliteit ondersteunen als werkgever.
Gezonde werkomstandigheden kunnen de kans op veel voorkomende aandoeningen verlagen. Het stimuleren 
van een goede gezondheid verlaagt de kans op veel voorkomende aandoeningen, verzuim en werkstress. Ook 
verhoogt het direct de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers en daardoor indirect de prestaties. 
Hoe kun je als werkgever een goede fysieke vitaliteit van je medewerkers stimuleren? 

6 tips:
• Faciliteer een gezonde lunch.
• Stimuleer medewerkers ook tijdens werktijd af en toe te ontspannen en mentaal los te komen van de eisen 

van het werk, bijv. door het maken van een lunchwandeling of het doen van een power nap.
• Voer het goede gesprek en zorg dat je op de hoogte bent van wat er speelt bij medewerkers. 
• Breng de gezondheid en het welzijn van de verschillende groepen medewerkers van de organisatie in beeld.
• Implementeer per doelgroep passende maatregelen en ondersteuning, dit zorgt voor een groter en duurzam-

er resultaat.
• Organiseer alternatieve manieren om medewerkers aan het bewegen te krijgen: start bijvoorbeeld een 10.000 

stappen per dag competitie of samen dagelijks 1 minuut planken.  

Meer weten over vitaliteit in de organisatie?
Schouten & Nelissen vitality@work brengt maandelijks een kort whitepaper uit, waarin we theorie, praktijk en 
onderzoeksresultaten met elkaar verbinden. Ook geven we praktische tips die u direct kunt toepassen in de eigen 
organisatie.

Als eerste deze whitepapers ontvangen? Volg ons op LinkedIn. 

Bronnen:
1. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2018). 2. Steves, C. J., Mehta, M. M., Jackson, S. H., & Spector, T. D. (2016). 3. NEA (2018). 4. Onderzoek 
Schouten & Nelissen (2018-2019). 5. Onderzoek ‘Kom jij los van je werk?’ Schouten & Nelissen (2019). 

Meer info?  
Bel 0418 683 440 of mail goedengezondwerken@sn.nl
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Uit onderzoek blijkt dat er een positieve samenhang is 
tussen de sterkte van beenspieren en mentale gezondheid2. 
Dat betekent: vaker de trap pakken!


