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Inleiding 

De Hogeschool van Amsterdam is een hogeschool met grote ambities en veel uitdagingen. We willen dé 

hogeschool van Amsterdam zijn met de beste studenten en de beste docenten. Om de ambities waar te 

maken en de vele uitdagingen aan te gaan heeft de HvA niet alleen medewerkers nodig die over voldoende 

kennis en kunde beschikken maar ook medewerkers die over voldoende energie en veerkracht beschikken. 

Investeren in de kwaliteit van het onderwijs betekent ook investeren in de kwaliteit en vitaliteit van 

medewerkers. Wanneer de HvA investeert in de kwaliteit én vitaliteit van haar medewerkers zal dat niet 

alleen bijdrage leveren aan de motivatie, veerkracht en energie van de medewerker, maar zal dat ook 

bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van de medewerker, ofwel de mate waarin een persoon in staat is op 

de lange termijn te kunnen en willen werken
1
. Dit is zeker nu de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd 

naar op termijn 67 jaar, en de omgeving steeds complexer wordt, een belangrijk argument om te investeren 

in vitaliteit. Daarmee voldoet de HvA dan ook aan de CAO verplichtingen om structureel te investeren in de 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers.   

Vitaliteit gaat over plezier hebben in je werk, energie krijgen van je werk, je fit en gezond voelen, en het gevoel 

hebben een zinvolle bijdrage te leveren aan de organisatie. Wanneer medewerkers plezier hebben in hun werk, 

energie krijgen van het werk wat zij doen en het samenwerken met collega’s als zinvol ervaren zijn zij ook in 

staat de uitdagingen die het werk hen biedt aan te gaan. Om de doelstellingen van de HvA (zie Instellingsplan 

2011-2014) te behalen en wendbaar te blijven is het van essentieel belang de komende jaren te investeren in 

de vitaliteit van medewerkers. Met als doel: een vitale organisatie met vitale medewerkers die nu en in de 

toekomst in staat zijn te bewegen in een veeleisende en veranderende omgeving. Uit eerder onderzoek
2
 blijkt 

dat 93% van de medewerkers van de HvA het belangrijk tot zeer belangrijk dat de HvA aandacht besteedt aan 

de vitaliteit van haar medewerkers. Aandacht besteden aan vitaliteit is dus niet alleen belangrijk, maar is ook 

een hele duidelijke behoefte van de medewerkers van de HvA.  

Deze notitie geeft antwoord op de vraag: 

Hoe kan de HvA het beste een basis leggen voor een structureel 

vitaliteitsbeleid?    

De HvA investeert al vele jaren
3
 in de ontwikkeling en scholing van haar medewerkers. Het is nu tijd om de 

huidige aanpak te verbreden en naast kwaliteit van medewerkers ook te gaan investeren in de vitaliteit van 

medewerkers. Een docent kan nog zo veel kennis en ambities hebben, maar wanneer hij niet fit is, geen balans 
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 Van Vuuren, T. (2011). Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Oratie voor de Open 

Universiteit 
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 In april 2012 is na afloop van de Vitaliteitsweek een enquête uitgezet onder alle medewerkers. In deze 
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weet te vinden tussen werk en privé, of in een omgeving werkt die niet aansluit bij zijn drijfveren en waarden, 

zal hij niet in staat zijn optimaal te presenteren.  Wanneer de HvA zich wil gaan onderscheiden als hogeschool 

en haar ambities waar wil gaan maken, is vitaliteit de sleutel die medewerkers in staat stelt niet alleen nu, maar 

ook op de lange termijn optimaal te presteren.   

Ook gezien de hoge werkdruk die medewerkers van de HvA ervaren is het van groot belang om duurzaam te 

gaan investeren in de vitaliteit van medewerkers. Uit het medewerkersonderzoek blijkt al meerdere jaren dat 

medewerkers, en met name docenten, de werkdruk als (te) hoog ervaren. Uit recent onderzoek bij het domein 

Onderwijs en Opvoeding (DOO) blijkt zelfs dat er een risicogroep voor burn-out is
4
. Door duurzaam te 

investeren in vitaliteit kunnen energiebronnen van medewerkers worden versterkt waardoor de werkdruk 

beter hanteerbaar wordt. Een ander argument om te investeren in vitaliteit is dat structureel aandacht voor 

vitaliteit niet alleen een positief effect zal hebben op de ruim 3400 medewerkers die op dit moment werkzaam 

zijn voor de HvA, maar ook een positief effect zal hebben op het aantrekken van nieuwe medewerkers. Om ook 

in de toekomst de beste mensen binnen te halen zal de HvA, zeker gezien de veranderende arbeidsmarkt, zich 

moeten gaan profileren als een aantrekkelijke werkgever die een inspirerende omgeving biedt waarin 

medewerkers met plezier en energie uitdagingen aangaan.  

 

Een argument om juist nu te starten is dat er nu ook budget is om te gaan investeren in de vitaliteit, namelijk 

het Bedrijfsgezonheidsbudget (BGB). Dit budget is onderdeel van het Livvit pakket wat de HvA afneemt bij 

Zilveren Kruis Achmea en mag besteed worden aan projecten die de gezondheid van medewerkers waarborgen 

en/of bevorderen.  De voorgestelde aanpak die in deze notitie wordt beschreven is al voorgelegd aan Zilveren 

Kruis Achmea en past binnen de kaders waarin het budget besteed mag worden. Dit budget biedt de 

mogelijkheid om een basis te leggen voor een structureel vitaliteitsbeleid.  

 

In deze notitie doe ik u een voorstel hoe de HvA een basis kan leggen voor een structureel vitaliteitsbeleid. De 

aanpak geeft geen pasklaar antwoord hoe medewerkers moeten gaan werken aan hun vitaliteit, maar biedt 

een kader hoe we met elkaar de eerste stap kunnen gaan zetten naar een vitaal HvA.  

 

Hierbij wil ik u vragen in te stemmen met: 

 

 

 

Daarnaast wil ik u vragen ambassadeur te worden van vitaliteit door nadrukkelijk de uitgangspunten en 

kernwaarden van het beleid uit te dragen. Vitaliteit heeft alleen kans van slagen als het ook uw overtuiging is 

dat een bruisende geest het beste kan aarden in een bruisend lichaam en in een bruisende omgeving.  

                                                           
4
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Vitaliteit 

Met behulp van de klankbordgroep, bestaande uit o.a. docenten, opleidingsmanagers, P&O adviseurs en de 

bedrijfsarts, is een definitie opgesteld voor vitaliteit die past binnen de context van de HvA.  Er is bewust 

gekozen voor een brede definiëring zodat medewerkers, teams en leidinggevenden zelf betekenis kunnen 

geven aan het begrip vitaliteit. Vitaliteit heeft immers voor iedere persoon een andere betekenis en is  

afhankelijk van leeftijd, levensfase, leefstijl en persoon.  

‘Vitaliteit is: 

 fit en gezond zijn door plezierig werk waarin je voldoende geprikkeld wordt; 

 energie hebben door inspiratie, motivatie en betekenisvol werk; 

 samen werken aan prestaties;  

 werken in een gezonde omgeving met een goed evenwicht tussen drukte en rust’ 

 
Voorwaarden voor vitaliteit zijn

5
:   

  voldoende gebruiken kunnen maken van talenten en ambities;  

  eigen regie (niet moeten maar willen);  

  helderheid over ‘wat’ (resultaat), ruimte voor ‘hoe’;  

  een goede balans tussen werk en privé; 

 voldoende regelmogelijkheden; 

  een vitale organisatie die oog heeft voor het individu en structureel investeert in een vitale 

werkomgeving voor professionals; 

 

Gebaseerd op de definitie en de voorwaarden voor vitaliteit is een model 

opgesteld (zie volgende pagina) dat beeldend weergeeft wat de vier 

kernwaarden zijn als we binnen de HvA spreken over vitaliteit. Kern van 

dit model is dat een bruisende geest het beste kan aarden in een 

bruisend lichaam en in een bruisende omgeving.  

 

Het model is, net als de definitie, geen blauwdruk van hoe de vitale 

medewerker eruit zou moeten zien, maar biedt een kader voor het 

voeren van het gesprek over vitaliteit (Hoe ziet voor mij/ ons een 

gezonde werkomgeving eruit? Werk(en) ik/wij op een prettige manier 

samen? En wat is voor mij/ons betekenisvol werk?). Daarnaast zal dit 

kader gebruikt worden om de middelen of activiteiten die worden 

ingezet op het gebied van vitaliteit te bepalen.   
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 Uitkomst klankbordgroep (februari – juni 2012) 
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een bruisend 

lichaam en in een 

bruisende 

omgeving’ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpak 

Vitaliteit is een geheel nieuw beleidsonderwerp voor de HvA. De aanpak zal de komende jaren dan ook gericht 

zijn op het bewustwordingsproces van medewerkers, teams en leidinggevenden over het belang van vitaliteit 

en het verkrijgen van inzicht in de eigen vitaliteit. Om dit proces vorm te geven wordt het Vitaliteitsplan 

voorgesteld, dit plan vormt de basis van het vitaliteitsbeleid en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 Vitaliteit is de basis van iemands functioneren en daarmee het hart van de organisatie. Werk maken 

van vitaliteit mag dan ook geen opzichzelfstaand proces zijn, maar moet een integraal onderdeel 

worden van het strategisch beleid van de HvA; 

 Werk maken van vitaliteit doen we door met elkaar een collectief proces aan te gaan waarin we met 

elkaar betekenis geven aan het begrip vitaliteit. Deze 

eerste stap van betekenisgeving is bepalend voor het 

wel/niet slagen van de volgende stap op weg naar een 

vitaal HvA;  

 Om ervoor te zorgen dat medewerkers, teams en 

leidinggevenden zelf betekenis geven aan het begrip 

vitaliteit is het van belang ruimte te geven en 

bewustwording te stimuleren. Dit 

bewustwordingsproces is gericht op het aangaan van de 

Ik heb energie 

door inspiratie, 

motivatie en 

betekenisvol werk

Ik ben 

gezond & fit

Wij werken samen aan 

prestaties, talenten en 

veerkracht 

Wij werken

in een gezonde 

omgeving

Mentaal

Fysiek

Individu Omgeving

Vitaliteit

Dialoog 

Inzicht Actie 



dialoog, het ophalen van inzichten en het delen van ervaringen. Basis voor het aangaan van de dialoog 

zijn de vier kernwaarden van vitaliteit (zie model boven);  

 De aanpak is gebaseerd op een lerend proces waarin we met elkaar betekenis geven aan vitaliteit door 

op meerdere niveaus de dialoog aan te gaan en inzichten en ervaringen te delen. Medewerkers, teams 

en leidinggevenden zijn het dragend vermogen van dit lerende proces en voor de verdere 

ontwikkeling van het beleid; 

 Vitaliteit versterken kan alleen door in de dagelijks praktijk te ervaren wat vitaliteit kan betekenen. Dit 

doen medewerkers en teams door fysiek en mentaal in beweging te komen en daarmee de kracht van 

vitaliteit te ervaren; 

 Vitaliteit kun je niet los zien van het werk, maar is onderdeel van en bepalend voor het werk. Door 

medewerkers, teams en leidinggevenden zelf verantwoordelijk te maken om het gesprek aan te gaan 

en zelf initiatief te laten nemen hoe zij willen investeren in vitaliteit,  maak je ze ook eigenaar van hun 

eigen proces en sluiten de initiatieven en gesprekken aan bij hun eigen belevingswereld; 

 Leidinggevenden en P&O adviseurs hebben een nadrukkelijke rol als ambassadeur van het 

vitaliteitsbeleid. Zij zijn de motor achter het voeren van de dialoog en het ophalen en delen van 

ervaringen; 

 Verschillen mogen er zijn. Vitaliteit heeft voor iedere medewerker en voor ieder team een andere 

betekenis. Het is dan ook van belang om naast het structurele aanbod maatwerkoplossingen voor 

medewerkers en teams aan te bieden;  

 Meten = weten. Inzichten moeten opgehaald worden om de volgende stap op weg naar een vitaal HvA 

te bepalen. Het Vitaliteitsplan zorgt ervoor dat inzichten op verschillende niveaus opgehaald worden. 

Deze stap is essentieel om de volgende stap te bepalen. Medewerkers, teams en leidinggevenden die 

dicht bij het werk staan kunnen immers het beste bepalen hoe die volgende stap eruit zal moeten 

gaan zien. Zij bepalen dit door vitaliteit in de dagelijkse praktijk te ervaren en inzichten en ervaringen 

te delen;  

 Om het collectieve proces te ondersteunen is het van essentieel belang dat we successen gaan delen 

en elkaar gaan enthousiasmeren door te investeren in vitaliteit. Zowel het delen van successen als het 

stimuleren van eigen initiatieven ondersteunen het collectieve proces van de HvA om met elkaar 

fysiek en mentaal in beweging te komen. 

 

  



Het Vitaliteitsplan (implementatie 2013-2014) 

KERNACTIVITEITEN  

1. Binnen de HvA Academie wordt een trainingsaanbod op het gebied van vitaliteit ontwikkeld voor 

medewerkers, teams en leidinggevenden. Dit aanbod zal bestaan uit het huidige aanbod (zoals time 

management en (loopbaan) coaching) van de HvA Academie, maar er zullen ook nieuwe trainingen 

ontwikkeld worden (zoals mindfulness en trainingen gericht op persoonlijke effectiviteit). De vier 

kernwaarden van vitaliteit zijn leidend in het bepalen van het aanbod. Het aanbod wordt eenduidig en 

herkenbaar gepresenteerd in de DLWO omgeving van de HvA Academie.  

2. De komende jaren (2013 en 2014) wordt een Vitaliteitsweek georganiseerd. Het jaarlijks organiseren van 

een Vitaliteitsweek is een manier om jaarlijks het onderwerp vitaliteit groots onder de aandacht te 

brengen. Dit is zeker in deze eerste jaren waarin bewustwording centraal staat van belang. Daarnaast is de 

week een manier om nieuwe workshops en/of activiteiten uit te proberen. Workshops of activiteiten die 

een succes zijn in de Vitaliteitsweek worden opgenomen in het structurele aanbod van de HvA Academie.  

3. Binnen het vitaliteitsaanbod van de HvA Academie zal in ieder geval een training ontwikkeld worden om 

het gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende en het gesprek tussen de leidinggevende en het 

team over vitaliteit te ondersteunen.  

4. Wanneer een team, opleiding of afdeling een specifieke behoefte heeft op het gebied van vitaliteit kan de 

HvA Academie een op maat traject ontwikkelen. Voor deze trajecten kan het Bedrijfsgezondheidsbudget 

aangesproken worden.  

5. Teams, opleidingen, MT’s, afdelingen of domeinen kunnen voorlichting krijgen over vitaliteit en de 

mogelijkheden op het gebied van vitaliteit (eventueel in relatie tot verzuim of preventie van verzuim). Deze 

presentatie wordt verzorgd door de HvA Academie.  

 

HET GESPREK ONDERSTEUNEN 

6. Wanneer de medewerker en de leidinggevende een goed beeld willen krijgen van de vitaliteit van de 

medewerker en samen willen bekijken of er aanknopingspunten zijn om de vitaliteit van de medewerker te 

verbeteren vraagt dat om een continue dialoog. Dit is een dialoog waar je bewust tijd voor zult moeten 

maken, dit vraagt zowel inspanning van de leidinggevende als de medewerker. De leidinggevende heeft 

een sleutelrol in het voeren van dit gesprek, maar de medewerker is uiteindelijk zelf verantwoordelijk om 

het gesprek te blijven voeren.  

7. Vanaf 2013 zullen de vier kernwaarden op het formulier van het functioneringsgesprek opgenomen 

worden. Daarnaast wordt de komende periode onderzocht of het wenselijk is voorafgaand aan dit gesprek 

de medewerker d.m.v. een digitale vragenlijst inzicht te geven in de eigen vitaliteit en  aanknopingspunten 

ter verbetering in kaart brengt. De uitkomst van deze vragenlijst kan de dialoog ondersteunen.  

8. Leidinggevenden en teams kunnen gecoacht worden, door de coaches van de HvA Academie, hoe zij 

vitaliteit binnen hun team bespreekbaar kunnen maken, maar ook hoe vitaliteit een vanzelfsprekend 

onderdeel wordt van de gesprekscyclus binnen het team. De komende periode zal, in samenwerking met 



de coaches van de HvA Academie, onderzocht worden of het wenselijk is een methode te ontwikkelen 

voor teams hoe zij met elkaar in gesprek kunnen gaan over vitaliteit.  

 

DE INZICHTEN OPHALEN 

9. Vanaf 2013 zullen de vier kernwaarden van vitaliteit opgenomen worden in het medewerkersonderzoek. 

Hierdoor is het mogelijk om op verschillende niveaus inzicht te verkrijgen in de vitaliteit 

(HvA/domein/opleiding/afdeling/team). Daarnaast kan jaarlijks gemonitord worden of inspanningen leiden 

tot een verbetering van de vitaliteit van medewerkers en/of teams.  

10. De P&O adviseurs zijn mede eigenaar van het vitaliteitsbeleid. Zij worden nauw betrokken in de verdere 

ontwikkeling van het beleid en zullen de inzichten die zij binnen het eigen domein, stafafdeling of dienst 

ophalen en inbrengen. Daarnaast analyseren zij, samen met de leidinggevenden, jaarlijks de resultaten van 

het medewerkersonderzoek en de verzuimcijfers en bepalen of er specifieke acties ondernomen moeten 

worden bij een afdeling, opleiding of domein.   

11. Ieder jaar zal na afloop van de Vitaliteitsweek een enquête uitgezet worden om de Vitaliteitsweek te 

evalueren en de behoeftes van medewerkers op het gebied van vitaliteit in kaart te brengen. 

12. Medewerkers, teams en leidinggevenden zullen uitgedaagd worden successen te delen door het 

aanbieden van interactieve mogelijkheden op de DLWO van de HvA Academie. Daarnaast zullen ook 

andere mogelijkheden benut worden zoals HvA nieuws en het intranet.  

Tot slot: twee successen  

Domein Onderwijs en Opvoeding 

Uit het medewerkersonderzoek blijkt al meerdere jaren dat een groot deel van de medewerkers van het 

domein Onderwijs & Opvoeding de werkdruk als te hoog ervaart. Naar aanleiding van dit signaal heeft het 

domein besloten in het voorjaar van 2011 een onderzoek uit te laten voeren door Schouten & Nelissen om de 

oorzaken  van de  ervaren werkdruk en mogelijke oplossingen te onderzoeken. Ook uit dit onderzoek bleek dat 

de werkdruk binnen het domein als te hoog ervaren wordt en bleek zelfs dat er een risicogroep voor burn-out 

bestond. Naar aanleiding van het onderzoek is een werkgroep aan de slag gegaan en zijn gesprekken met de 

opleidingsmanagers gevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in het opstellen een e-mailprotocol en het 

verlagen van de docent/student ratio.  

De werkgroep levert nog steeds, in samenwerking met de opleidingsmanagers, diverse inspanningen om de 

inzichten om te zetten in actie. Er is nog geen tweede meting verricht door Schouten & Nelissen, wel is in 2011 

het verzuim binnen het domein gedaald van 5,5 % naar 4,1 %.  

Mindfulness 

In de Vitaliteitsweek in 2012 is onder andere een training mindfulness aangeboden. De mindfulness workshops 

werden druk bezocht en bleken een groot succes. De HvA Academie heeft besloten mindfulness structureel aan 

te gaan bieden. De eerste groep zat al snel vol waardoor is besloten meteen een tweede training aan te bieden. 

In februari 2013 gaan de  beide groepen met elk 14 deelnemers van start.  


