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Bijlage 1:
Uitkomsten
vitaliteitsscan

De Vitaliteitsscan staat op de WERK-portal.nl.
De WERK-portal.nl is een product van SBCM en Cedris.
Het ontwikkelen van de scan is mede mogelijk gemaakt
met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Kijk op www.WERK-portal.nl
Volg ons ook op Facebook en LinkedIn

Vitaliteitsscan
inzetten

en technische
vereisten

1. Over de vitaliteitsscan

2. WERK-portal.nl

De Vitaliteitsscan geeft (SW)-medewerkers inzicht

De Vitaliteitsscan staat op www.WERK-portal.nl.

in hun vitaliteit. Hoe vitaal ben jij? Wat kan je doen

De online programma’s in de WERK-portal.nl zijn

om vitaler te worden? De Vitaliteitsscan helpt je

gericht op mensen zonder startkwalificatie. Dankzij

om dat te ontdekken en is een middel om stil te

de audio-ondersteuning en het ondersteunend

staan bij jouw eigen inzetbaarheid (en hoe je deze

beeldmateriaal is de WERK-portal.nl ook

kan verbeteren).

geschikt voor mensen die lezen lastig vinden.
De Vitaliteitsscan voldoet aan de eisen van

De scan bestaat uit 18 stellingen verdeeld over

digitoegankelijkheid.

drie thema’s: gezond werken en leven, plezier
hebben en blijven groeien. Op elke stelling kan

Gratis account

de medewerker reageren met “niet mee eens”,

Deelnemers kunnen ervoor kiezen een account aan

“neutraal” of “mee eens”. Als alle stellingen zijn

te maken voor de WERK-portal.nl. Dit is gratis.

geweest, volgt de uitkomst. Hoe goed doet de

Deelnemers ontvangen dan inloggegevens. Ze

medewerker het al op deze drie thema’s?

kunnen daarmee altijd zien wat ze afgerond

Per thema worden vervolgens tips gegeven die

hebben en waar ze mee bezig zijn. Aan de hand

passen bij de uitkomst. De terugkoppeling is

van stoplichten is in één oogopslag te zien wat de

waarderend, motiverend en nodigt uit om aan de

status van een programma is. Deelnemers kunnen

slag te gaan met de tips.

verder gaan waar ze gebleven waren persoonlijke
resultaten worden bewaard. Klik hier om een video
te bekijken waarin de voordelen van inloggen
worden uitgelegd.

Duur: 15 minuten

Taalniveau: 1F/A2

De programma’s zijn ook zonder account te volgen.
De voortgang wordt dan niet onthouden.
Let op: voor de Vitaliteitsscan is het aan te raden

Taal: Nederlands
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Volledige
audio-ondersteuning

de scan in 1 keer te maken en niet tussentijds te
stoppen.

3. De vitaliteitsscan inzetten
De Vitaliteitsscan is door de medewerker zelfstandig in te vullen en voorziet de medewerkers van
een directe begrijpelijke terugkoppeling die activeert om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast kan
de scan goed gecombineerd worden met andere programma’s of activiteiten.

Onderdeel van een breder pakket

Aan het einde van de scan worden dan ook een

Idealiter staat de Vitaliteitsscan staat niet op

aantal concrete programma’s aangereikt waar

zichzelf, maar is de scan onderdeel van breder

de medewerker direct zelfstandig mee kan

pakket of een bredere aanpak. Denk aan een

doorpakken.

koppeling met een medewerkers(tevredenheid)
gesprek of als onderdeel van een campagne als ‘Ik

Als onderdeel in het programma
Geef kleur aan je werk

ben aan de bal’ over duurzame inzetbaarheid.

De Vitaliteitsscan is ook geïntegreerd in het

onderzoek, een scan ter voorbereiding op een (pop)

programma Geef kleur aan je werk. Dit online

Als vertrekpunt voor een goed gesprek

programma bespreekt het thema Werkplezier en

De scan geeft een beeld van hoe iemand scoort

gaat dieper in op de thema’s die hier invloed op

op de thema’s gezondheid, groei en plezier. De

hebben. Dit zijn dezelfde thema’s als in de scan.

uitkomsten kunnen dan ook een goed vertrekpunt

Aan de hand van video’s, uitleg en vragen krijgt

vormen voor het gesprek over vitaliteit. Waar wil

men een beter beeld welke invloed werkplezier

de medewerker aan werken en hoe kan hij daarbij

heeft en wat zijn of haar eigen rol hierin is. Dankzij

geholpen worden? De terugkoppeling nodigt uit

het scenariospel, de scan en de uitdagingen gaat

om verder aan de slag te gaan met vitaliteit door

de deelnemer actief aan de slag met de opgedane

er bijvoorbeeld met een leidinggevende, jobcoach,

kennis. Op weg naar meer kleur aan het werk!

collega, partner, casemanager etc. over in gesprek

Bekijk ook de promovideo van het programma.

te gaan. Je kan de scan natuurlijk ook samen met de

Deze is te vinden op de WERK-portal.nl.

medewerker invullen.

Papieren versie
Als keuzehulp

Wanneer het online invullen van de Vitaliteitsscan

De Vitaliteitsscan geeft de medewerker een

niet mogelijk is, kan je ook gebruikmaken van

goed beeld van hoe hij of zij er voor staat. Het

de papieren versie. Hier geef je antwoord op

wordt duidelijk wat al goed gaat en waar nog

de stellingen door de bolletjes aan te kruisen.

wat verbeterd kan worden. Deze uitkomst geeft

Vervolgens tel je jouw score handmatig op en zoek

de medewerker dus richting en helpt hem bij het

je de juiste uitkomst met tips erbij.

bepalen van de volgende stappen. Waar kan hij het
beste mee aan de slag?
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4. Inhoud vitaliteitsscan
De stellingen
Na een korte introductie waarin wordt uitgelegd hoe het werkt, volgen de stellingen.
De gebruiker reageert op elke stelling met “niet mee eens”, “neutraal” of “mee eens”.

Thema

Stellingen
Kennis/houding
• Ik weet dat het belangrijk is gezond te leven.
• Ik weet wat ik moet doen om goed voor mezelf te zorgen.

Ik leef gezond
Gezond leven is belangrijk. Het helpt om
je fit te voelen. Gezond leven betekent
gezond eten, bewegen en ontspannen.
Dat is niet altijd even makkelijk. Wat doe
jij om gezond te leven?

• Ik zit lekker in mijn vel.

Gedrag
• Ik praat met anderen over hoe ik goed voor mezelf
kan zorgen.
• Ik eet elke dag groente en fruit.
•H
 et lukt mij om elke dag minstens een half uur flink
te bewegen.

Kennis/houding
• Ik wil nieuwe dingen leren op het werk.
• I k weet wat ik kan doen om nieuwe dingen te leren.
•Ik ben trots op het werk dat ik doe.

Ik blijf groeien
Je kan groeien door nieuwsgierig te

Gedrag

zijn of door nieuwe dingen te leren.

• Ik ben nieuwsgierig en wil veel weten.

Maar ook door trots te zijn op jezelf.
Hoe zorg jij voor jouw groei?

• Ik doe graag mee aan een cursus op het werk.
• I k vraag soms aan mijn leidinggevende of ik nieuwe
dingen mag doen.

Kennis/houding
•S
 telling 1: Ik weet wat ik kan doen om mijn werk leuker
te maken.
• Ik
 werk graag prettig samen met collega’s.

Ik zorg voor plezier

• Ik
 heb ’s ochtends zin om naar het werk te gaan.

Hoe meer plezier je hebt, hoe
fijner het is om te werken. Plezier
kan je bijvoorbeeld halen uit fijn
samenwerken met collega’s.
Hoe zorg jij voor plezier?
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Gedrag
• I k doe mijn best om het op het werk prettig te hebben
met elkaar.
• Ik
 geef mijn collega’s soms een compliment.
• Ik vraag collega’s regelmatig hoe het met ze gaat.

3. Inhoud vitaliteitsscan

De uitkomst
Na een korte introductie waarin wordt uitgelegd hoe het werkt, volgen de stellingen.
De gebruiker reageert op elke stelling met “niet mee eens”, “neutraal” of “mee eens”.

De uitkomst wordt visueel vormgegeven aan de hand van drie balkjes die deels of volledig gekleurd zijn,
afhankelijk van de score van de gebruiker. De tips die gegeven worden sluiten aan op deze scores.
De tips per thema kun je oproepen door te klikken op de plaatjes.

Voorbeeld
Deze medewerker scoort “hoog” op het thema gezond,
”laag” op het thema groei en “gemiddeld” op plezier.
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5. Hoe werkt het?

1

De scan start met een introductie over
vitaliteit. Wat is vitaliteit en waarom is het
belangrijk? Daarna wordt uitleg gegeven over
de scan. Hoe werkt het?
De audio-ondersteuning start vanzelf. De
gebruiker kan op elke pagina ervoor kiezen om
deze uit (en weer aan) te zetten via de “lees

2

voor” en “stop voorlezen”-knoppen.

Dan volgen de stellingen. Er zijn 6 stellingen
per thema. In totaal 18 stellingen.
Reageren op een stelling kan door op een
van de drie bolletjes te klikken bij “niet mee
eens”, “neutraal” en “mee eens”. Daarna kan de
gebruiker verder via de pijl naar rechts.

3

Per thema zie je jouw persoonlijke
uitkomst. Hoe verder het balkje ingekleurd
is, hoe beter je al scoort op dat thema. Door te
klikken op de bolletjes, kom je bij de tips.

4

De tips zijn toegespitst op jouw scores.
Het is dus verschillend per persoon welke tips
getoond worden.
Na afloop worden ook nog enkele algemene
tips gedeeld, inclusief verwijzingen naar
andere relevante (online) programma’s.
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6. Benodigdheden en technische vereisten
Benodigdheden
Om de Vitaliteitsscan te kunnen invullen, is een computer/laptop/tablet met een video- en geluidskaart nodig.
Het medium dient te beschikken over een goed werkende internetverbinding.

Internetbrowser
De Vitaliteitsscan is gemaakt met nieuwe HTML5 technieken en daardoor ook geschikt voor mobiele devices,
zoals tablets en smartphones. Deze nieuwe techniek vereist wel een actuele internetbrowser. Het programma
werkt op de volgende browsers: Google Chrome, Edge, Safari, Firefox. Indien u niet over een juiste browser
beschikt kan het zijn dat niet alle elementen van goed worden weergegeven. Het installeren van een browser
is eenvoudig, veilig en geheel gratis.

Download een internetbrowser

Edge

Google Chrome

Firefox

Safari

Geluid
De Vitaliteitsscan is volledig auditief ondersteund. Zorg er dus voor dat het geluid op het medium aan staat.
Het gebruik van een koptelefoon is aan te raden. De gebruiker kan er voor kiezen om de audio-ondersteuning
uit te zetten.
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Bijlage 1. Uitkomsten Vitaliteitsscan
Ik zorg voor plezier
Uitkomst

Score

Tips
Jouw werkplezier kan groeien. Praat eens met een collega over

Kennis/houding

1

- laag -

werkplezier. Misschien ontdek je dan wat het voor jou betekent:
wat heb jij nodig om met plezier te werken?

Gedrag

Wist je dat plezier ook bij jezelf kan beginnen? Geef jezelf eens

- laag -

een compliment als iets goed gegaan is. Wees trots!

Jouw werkplezier kan groeien. Praat eens met een collega over
Kennis/houding

2

- laag -

werkplezier. Misschien ontdek je dan wat het voor jou betekent:
wat heb jij nodig om met plezier te werken?
Wil je nog meer contact maken met je collega’s? Vertel ze eens

Gedrag
- gemiddeld -

wat je in het weekend hebt gedaan. Of geef een collega een
compliment. Dat kan jou én de ander plezier geven!

Jouw werkplezier kan groeien. Praat eens met een collega over
Kennis/houding

3

- laag -

werkplezier. Misschien ontdek je dan wat het voor jou betekent:
wat heb jij nodig om met plezier te werken?
Door collega’s complimenten te geven en te vragen hoe het met

Gedrag
- hoog -

hen gaat, zorg jij voor een prettige samenwerking. Blijf dat doen. Je
zult merken dat samenwerken dan nog leuker en gezelliger wordt.

Jij hebt al aardig wat plezier in je werk. Fijn! Maar jouw werkplezier
Kennis/houding

4

- gemiddled -

kan nog verder groeien. Praat er eens over met je leidinggevende.
Wat kan jouw werk nog leuker maken?

Gedrag

Wist je dat plezier ook bij jezelf kan beginnen? Geef jezelf eens een

- laag -

compliment als iets goed gegaan is. Wees trots!

Kennis/houding

5

- gemiddled -

Jij hebt al aardig wat plezier in je werk. Fijn! Maar jouw werkplezier
kan nog verder groeien. Praat er eens over met je leidinggevende.
Wat kan jouw werk nog leuker maken?
Wil je nog meer contact maken met je collega’s? Vertel ze eens

Gedrag
- gemiddeld -

wat je in het weekend hebt gedaan. Of geef een collega een
compliment. Dat kan jou én de ander plezier geven!

Jij hebt al aardig wat plezier in je werk. Fijn! Maar jouw werkplezier
Kennis/houding

6

- gemiddled -

kan nog verder groeien. Praat er eens over met je leidinggevende.
Wat kan jouw werk nog leuker maken?
Door collega’s complimenten te geven en te vragen hoe het met hen

Gedrag
- hoog -

gaat, zorg jij voor een prettige samenwerking. Blijf dat doen. Je zult
merken dat samenwerken dan nog leuker en gezelliger wordt.

Samen sta je sterker. Dat weet jij maar al te goed. Jij vindt het
Kennis/houding

7

- hoog -

belangrijk om prettig samen te werken met collega’s. En je weet
wat je kan doen om het werk leuk te maken. Heb het er eens met
collega’s over, daar krijgen zij vast ook energie van!

Gedrag

Wist je dat plezier ook bij jezelf kan beginnen? Geef jezelf eens een

- laag -

compliment als iets goed gegaan is. Wees trots!

Samen sta je sterker. Dat weet jij maar al te goed. Jij vindt het
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Kennis/houding

belangrijk om prettig samen te werken met collega’s. En je weet

- hoog -

wat je kan doen om het werk leuk te maken. Heb het er eens met
collega’s over, daar krijgen zij vast ook energie van!
Wil je nog meer contact maken met je collega’s? Vertel ze eens

Gedrag
- gemiddeld -

wat je in het weekend hebt gedaan. Of geef een collega een
compliment. Dat kan jou én de ander plezier geven!

Samen sta je sterker. Dat weet jij maar al te goed. Jij vindt het

9

Kennis/houding

belangrijk om prettig samen te werken met collega’s. En je weet

- hoog -

wat je kan doen om het werk leuk te maken. Heb het er eens met
collega’s over, daar krijgen zij vast ook energie van!

Gedrag
- hoog -

Door collega’s complimenten te geven en te vragen hoe het met hen
gaat, zorg jij voor een prettige samenwerking. Blijf dat doen. Je zult
merken dat samenwerken dan nog leuker en gezelliger wordt.

Ik blijf groeien
Uitkomst

Score

Tips
Iets nieuws leren is misschien spannend, maar als het lukt dan

Kennis/houding

1

- laag -

geeft het vaak ook veel energie en plezier. Kijk daarom eens samen
met je leidinggevende naar wat jij leuk vindt om te leren.
Wees ook nieuwsgierig. Door nieuwsgierig te zijn, leer je vaak heel

Gedrag

veel. En kijk ook eens goed naar jezelf: waar ben jij al goed in? Door

- laag -

deze vraag te stellen weet je beter wat jouw kwaliteiten zijn. En
waar je nog verder in kan groeien.`

Iets nieuws leren is misschien spannend, maar als het lukt dan
Kennis/houding

2

- laag -

geeft het vaak ook veel energie en plezier. Kijk daarom eens samen
met je leidinggevende naar wat jij leuk vindt om te leren.
Heb je iets nieuws geleerd? Geef jezelf dan ook een compliment.

Gedrag
- gemiddled -

Heeft je collega iets goed gedaan? Geef dan je collega ook een
compliment. Dat maakt jullie samenwerking nog leuker.

Iets nieuws leren is misschien spannend, maar als het lukt dan
Kennis/houding

3

- laag -

geeft het vaak ook veel energie en plezier. Kijk daarom eens samen
met je leidinggevende naar wat jij leuk vindt om te leren.
Als je de kans krijgt om een cursus te volgen, dan ga jij ervoor. Je

Gedrag

wil graag groeien. Blijf dat doen, want je bent nooit uitgeleerd. En

- hoog -

zo blijft het werk leuk!

Jij wil best nieuwe dingen leren, maar soms weet je misschien nog
Kennis/houding

4

- gemiddeld -

niet hoe. Tip: praat erover met je leidinggevende. Samen kunnen
jullie kijken hoe je dat het beste kan aanpakken.
Wees ook nieuwsgierig. Door nieuwsgierig te zijn, leer je vaak heel

Gedrag

veel. En kijk ook eens goed naar jezelf: waar ben jij al goed in? Door

- laag -

deze vraag te stellen weet je beter wat jouw kwaliteiten zijn. En
waar je nog verder in kan groeien.

Kennis/houding

5

- gemiddeld -

Jij wil best nieuwe dingen leren, maar soms weet je misschien nog
niet hoe. Tip: praat erover met je leidinggevende. Samen kunnen
jullie kijken hoe je dat het beste kan aanpakken.
Heb je iets nieuws geleerd? Geef jezelf dan ook een compliment.

Gedrag
- gemiddeld -

Heeft je collega iets goed gedaan? Geef dan je collega ook een
compliment. Dat maakt jullie samenwerking nog leuker.

Jij wil best nieuwe dingen leren, maar soms weet je misschien nog
Kennis/houding

6

- gemiddeld -

niet hoe. Tip: praat erover met je leidinggevende. Samen kunnen
jullie kijken hoe je dat het beste kan aanpakken.
Als je de kans krijgt om een cursus te volgen, dan ga jij ervoor. Je

Gedrag
- hoog -

wil graag groeien. Blijf dat doen, want je bent nooit uitgeleerd.
En zo blijft het werk leuk!

Je weet wat je moet doen om te blijven groeien en je gaat ervoor.
Kennis/houding
- hoog -

7

Je bent regelmatig trots op het werk dat je doet. Tip: spreek die
trots ook uit. Je zult merken dat als je trots vertelt over je werk of
jouw groei, je nóg trotser wordt!
Wees ook nieuwsgierig. Door nieuwsgierig te zijn, leer je vaak heel

Gedrag
- laag -

veel. En kijk ook eens goed naar jezelf: waar ben jij al goed in? Door
deze vraag te stellen weet je beter wat jouw kwaliteiten zijn. En
waar je nog verder in kan groeien.

Je weet wat je moet doen om te blijven groeien en je gaat ervoor.
Kennis/houding

8

- hoog -

Je bent regelmatig trots op het werk dat je doet. Tip: spreek die
trots ook uit. Je zult merken dat als je trots vertelt over je werk of
jouw groei, je nóg trotser wordt!
Heb je iets nieuws geleerd? Geef jezelf dan ook een compliment.

Gedrag
- gemiddeld -

Heeft je collega iets goed gedaan? Geef dan je collega ook een
compliment. Dat maakt jullie samenwerking nog leuker.

Je weet wat je moet doen om te blijven groeien en je gaat ervoor.
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Kennis/houding
- hoog -

Je bent regelmatig trots op het werk dat je doet. Tip: spreek die
trots ook uit. Je zult merken dat als je trots vertelt over je werk of
jouw groei, je nóg trotser wordt!

Als je de kans krijgt om een cursus te volgen, dan ga jij ervoor. Je
Gedrag
- hoog -

wil graag groeien. Blijf dat doen, want je bent nooit uitgeleerd. En
zo blijft het werk leuk!

Ik leef gezond
Uitkomst

Score

Tips
Goed voor jezelf zorgen is niet altijd makkelijk. Het betekent gezond
eten, genoeg bewegen, maar ook zorgen voor rust in je hoofd. Zit

Kennis/houding
- laag -

je ergens mee? Schrijf het eens op of spreek het in. Dat kan enorm
opluchten. Je kan zo ook aan je leidinggevende laten weten waar je

1

mee zit. Dat is soms makkelijker dan erover vertellen.
Er zijn veel dingen die je kan doen om gezonder te leven. Neem
Gedrag

de trap in plaats van de lift. Of ga lopen in plaats van met de bus.

- laag -

En nog een tip: neem elke dag fruit mee naar je werk. Dat is een
gezond tussendoortje. Je krijgt dan veel vitamines binnen.

Goed voor jezelf zorgen is niet altijd makkelijk. Het betekent gezond
eten, genoeg bewegen, maar ook zorgen voor rust in je hoofd. Zit
Kennis/houding
- laag -

je ergens mee? Schrijf het eens op of spreek het in. Dat kan enorm
opluchten. Je kan zo ook aan je leidinggevende laten weten waar je

2

mee zit. Dat is soms makkelijker dan erover vertellen.
Er zijn veel dingen die je kan doen om gezonder te leven. Neem
Gedrag

de trap in plaats van de lift. Of ga lopen in plaats van met de bus.

- gemiddeld -

En nog een tip: neem elke dag fruit mee naar je werk. Dat is een
gezond tussendoortje. Je krijgt dan veel vitamines binnen.

Goed voor jezelf zorgen is niet altijd makkelijk. Het betekent gezond
Kennis/houding

3

- laag -

eten, genoeg bewegen, maar ook zorgen voor rust in je hoofd. Zit
je ergens mee? Schrijf het eens op of spreek het in. Dat kan enorm
opluchten. Je kan zo ook aan je leidinggevende laten weten waar je
mee zit. Dat is soms makkelijker dan erover vertellen.
Je zorgt dat je genoeg beweegt en gezond eet. Goed bezig! Tip:

Gedrag
- hoog -

Praat eens met collega’s over gezond leven. Misschien kunnen
jullie elkaar goede tips geven!

Goed voor jezelf zorgen kan best lastig zijn. De ene keer lukt dat

4

Kennis/houding

beter dan de andere keer. Tip: schrijf eens op wat jij nodig hebt om

- gemiddeld -

lekker in je vel te zitten. Bijvoorbeeld: elke week sporten of samen
lunchen met collega’s.
Er zijn veel dingen die je kan doen om gezonder te leven. Neem

Gedrag

de trap in plaats van de lift. Of ga lopen in plaats van met de bus.

- laag -

En nog een tip: neem elke dag fruit mee naar je werk. Dat is een
gezond tussendoortje. Je krijgt dan veel vitamines binnen.

Goed voor jezelf zorgen kan best lastig zijn. De ene keer lukt dat
Kennis/houding

beter dan de andere keer. Tip: schrijf eens op wat jij nodig hebt om

- gemiddeld -

lekker in je vel te zitten. Bijvoorbeeld: elke week sporten of samen
lunchen met collega’s.

5

Wil je meer bewegen en gezonder eten? Maak er dan gewoontes
van. Dat betekent dat je iets elke dag of elke week doet. Neem
Gedrag
- gemiddeld -

bijvoorbeeld elke dag fruit mee naar je werk. Of stop standaard
een flesje water in je tas. En spreek bijvoorbeeld met een vriend of
vriendin af dat jullie op een vaste dag in de week flink gaan wandelen.

Goed voor jezelf zorgen kan best lastig zijn. De ene keer lukt dat
Kennis/houding

beter dan de andere keer. Tip: schrijf eens op wat jij nodig hebt om

- gemiddeld -

lekker in je vel te zitten. Bijvoorbeeld: elke week sporten of samen
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lunchen met collega’s.
Je zorgt dat je genoeg beweegt en gezond eet. Goed bezig! Tip: Praat
Gedrag
- hoog -

eens met collega’s over gezond leven. Misschien kunnen jullie elkaar
goede tips geven!

Je weet wat het betekent om goed voor jezelf te zorgen. Tot rust
Kennis/houding

komen na het werk lukt je meestal ook wel. Fijn, want zo heb jij de

- hoog -

volgende dag weer veel energie om aan het werk te gaan. Of om
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lekker weekend te vieren natuurlijk.
Er zijn veel dingen die je kan doen om gezonder te leven. Neem
Gedrag

de trap in plaats van de lift. Of ga lopen in plaats van met de bus.

- laag -

En nog een tip: neem elke dag fruit mee naar je werk. Dat is een
gezond tussendoortje. Je krijgt dan veel vitamines binnen.

Je weet wat het betekent om goed voor jezelf te zorgen. Tot rust
Kennis/houding
- hoog -

komen na het werk lukt je meestal ook wel. Fijn, want zo heb jij de
volgende dag weer veel energie om aan het werk te gaan. Of om

8

lekker weekend te vieren natuurlijk.
Wil je meer bewegen en gezonder eten? Maak er dan gewoontes
Gedrag

van. Dat betekent dat je iets elke dag of elke week doet. Neem

- gemiddeld -

bijvoorbeeld elke dag fruit mee naar je werk. Of stop standaard
een flesje water in je tas. En spreek bijvoorbeeld met een vriend of
vriendin af dat jullie op een vaste dag in de week flink gaan wandelen.

Je weet wat het betekent om goed voor jezelf te zorgen. Tot rust
Kennis/houding
- hoog -

9

komen na het werk lukt je meestal ook wel. Fijn, want zo heb jij de
volgende dag weer veel energie om aan het werk te gaan. Of om
lekker weekend te vieren natuurlijk.
Je zorgt dat je genoeg beweegt en gezond eet. Goed bezig! Tip:

Gedrag
- hoog -

Praat eens met collega’s over gezond leven. Misschien kunnen
jullie elkaar goede tips geven!

