
Huidige tijd vraagt om nieuw vitaliteitsbegrip

Future of work 2022

Vitaliteit in verbinding



2

Inleiding

We zijn toe aan een breder concept van vitaliteit. Een concept dat recht 
doet aan de uitdagingen van onze tijd en gebaseerd is op de kracht van 
samenkomen en samenwerken. Lifeguard wil met gelijkstemde bedrijven 
een alliantie aangaan die zich sterk maakt voor vitaliteit in verbinding.

Gezond eten en af en toe de trap nemen – dat is waar we in de begindagen aan 
dachten als het ging om de vitaliteit van medewerkers van organisaties. ‘Daar kwamen 
al snel de emotionele en mentale aspecten van welzijn bij’, schetst Mikkel Hofstee, 
CEO van Lifeguard. ‘Denk aan stressmanagement, concentratie, de balans werk-privé. 
Daarna is ook “psychologische veiligheid” onder vitaliteit gaan vallen: kun je op de 
werkvloer je ideeën uiten, feedback geven, word je gezien, kun je jezelf zijn? Inmiddels 
hebben we het zelfs over purpose: hebben mensen het gevoel dat ze zinvol werk doen, 
wat draagt de organisatie bij aan de maatschappij?’

Vitale bedrijven kennen een laag verzuim en laag verloop, er heerst een goede 
werksfeer, mensen willen er graag komen werken. Gevolg: vitale bedrijven behalen 
goede resultaten. ‘Maar om dat voor elkaar te blijven krijgen, hebben we in de huidige 
tijd een verruiming van het vitaliteitsbegrip nodig.’

“ Vitaliteit wordt nog vaak te smal opgevat.  
Veel bedrijven denken niet aan vitaliteit als ze zich 
zorgen maken over economisch slecht weer”

Olivier van Urk, HR-directeur PwC
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“ We maken ons nu zorgen over de groep die  
zich nog níét ziek heeft gemeld”

Nicole de Wolf, projectdirecteur Verbetering Bestuursondersteuning  
en Advies bij Ministerie van Defensie
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De conclusie dat we toe zijn aan een nieuw begrip van vitaliteit, trekt Lifeguard 
onder meer naar aanleiding van de Future of Work-gesprekken die ze in de nazomer 
van 2020, 2021 en 2022 organiseerde (zie pagina 14). HR-directeuren en CFO’s van 
diverse bedrijven en organisaties kwamen samen om, los van de waan van de dag, van 
gedachten te wisselen over de toekomstige rol van medewerkers, leidinggevenden en 
bedrijven. Citaten van de deelnemers in 2022 zijn door deze hele whitepaper terug te 
vinden.

De rode draad in deze gespreksrondes: er is een zeker proces van ontmenselijking 
aan de gang in de manier waarop we werken. Hofstee: ‘Ons economische model is 
steeds meer onder de invloed van het neoliberale gedachtengoed komen te staan. 
In dat wereldbeeld zijn we allemaal concurrenten van elkaar, winnaars of verliezers. 
De mens is vooral een consument, een Homo economicus die rationeel zijn eigen, 
individuele belang nastreeft. Marktdenken zou de oplossing zijn voor alle problemen 
waar we mee geconfronteerd worden.’

Ontmenselijking

“ Mensen willen zich niet ziek melden om de druk op 
collega’s niet nog verder te verhogen”

Myra van Esch, directeur Operations bij Rotterdam School of Management
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“ We moeten niet op overheden wachten, 
ondernemingen moeten zelf in actie komen. 
En waar het binnen het bedrijf gaat bewegen, 
dáár moet je faciliteren als bestuurder”

Cees Buren, CFO OLVG
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Het is natuurlijk een stressvolle gedachte dat je constant in competitie met je 
medemens bent. ‘Daar komt nog iets bij: een zekere vervreemding van je werk, door 
de toenemende nadruk op efficiëntie, juridificering en technologisering. Bedrijven 
en overheden zijn zich te veel gaan richten op controle, meetbaarheid, registratie, 
procedures en protocollen. Mensen krijgen geen vertrouwen. Ze hebben daarnaast 
moeite om te zien hoe ze er met hun werk toe doen.’

De gevolgen van dit alles zijn onmiskenbaar. ‘Het ziekteverzuim neemt toe, het 
aantal burn-outs ook, het aantal zelfmoorden onder jongeren. Steeds meer mensen 
geven aan zich eenzaam te voelen. Dat zijn allemaal signalen. Een roep om hulp.’

Roep om hulp
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“ Bij vitaliteit denk ik aan wellbeing, en aan 
autonomie. Zelf beslissen, niet langs je baas 
hoeven gaan”

Felicie Stratenus, Chief People & Culture bij Schuberg Philis
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Een ander terugkerend thema in de Future of Life-gesprekken is dat er ingrijpende, 
soms angstaanjagende veranderingen op ons afkomen. Die gaan dieper dan een 
krappe arbeidsmarkt of een economische recessie. Het gaat over de groeiende kloof 
tussen arm en rijk, het failliet van een economisch systeem dat van eeuwige groei 
uitgaat. Over klimaatverandering, pandemieën, oorlog, migratiestromen, verlies van 
biodiversiteit en uitputting van de aarde. 

 De deelnemers aan de gesprekken stelden vast dat bedrijven een ‘force for 
good’ zouden moeten worden om te helpen al deze ontwikkelingen het hoofd te 
bieden. ‘De mens weer centraal zetten. Actief bijdragen aan wat de samenleving nodig 
heeft. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie ondersteunen. Deel 
van de oplossing zijn in plaats van deel van het probleem.’

Transitie
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“ Bepaalde beroepsgroepen die nu met versleten knieën 
zitten, zijn jarenlang niet op waarde geschat”

Wendy Aendekerk, HR-directeur Facilicom
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Volgens Mikkel Hofstee is daar die nieuwe vitaliteitsgedachte voor nodig. Ook omdat 
vitaliteit wel een beetje een uitgeholde term is geworden. ‘Elk zichzelf respecterend 
bedrijf heeft tegenwoordig een vitality officer. Er zijn vitalogen, slaapexperts, 
ademcoaches, mindfulness-cursussen en meditatietrainingen op de markt.  
 
Vitaliteit is niet alleen een standaardonderdeel van de arbeidsvoorwaarden geworden, 
maar ook in de hoek van de lifestyle-adviezen terechtgekomen. Je kunt je afvragen wat 
uiteindelijk de effectiviteit is van al die initiatieven.’

Hofstee vindt ook dat vitaliteit te veel is ingekleurd door de topsportmetaforen van 
de high performance-cultuur. ‘We praten vaak over scherp zijn, fit blijven, het beste uit 
jezelf halen, maximaal presteren. Daarmee hebben we ons als vitaliteitsbedrijven te veel 
laten inkapselen. We leerden mensen vitaal te zijn in een niet-vitaal systeem.  
We beseffen nu dat we ook het systeem zélf moeten aanpakken.’

Vitaal in een 
niet-vitaal systeem
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“ Mensen zijn moe. De rek is eruit”

Marie-José Frederiks, HR-directeur Jeroen Bosch Ziekenhuis

Hoe ziet Hofstee die ‘vitaliteit 3.0’ voor zich? ‘De basis is nog dezelfde: 
lichamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid. Maar nu met de erkenning 
van het belang van samenkomen en samenwerken. We hebben elkaar nodig om 
vitaal te zijn, zeker in de huidige tijd. In een individualistische maatschappij 
is het werk een van de plekken waar we elkaar nog treffen, maar dit staat 
onder druk nu we sinds de coronacrisis het thuiswerken massaal hebben 
omarmd. Sommige mensen vinden het misschien wel prettig om zich in 
hun eigen wereldje terug te trekken, maar met name voor jongeren die 
net beginnen met werken is het funest. Zij missen kansen om te leren 
van anderen en een netwerk op te bouwen.’

 Volgens Hofstee ging vitaliteit te lang om de individuele 
medewerker. ‘Het individu dat vooral bezig is met zijn eigen geluk  
en succes. Maar we zijn van nature intens sociale wezens. We 
hebben de anderen overal bij nodig. Het gaat daarom niet om “mijn” 
vitaliteit, maar om “onze” vitaliteit. Waarbij “ons” het grotere geheel 
betreft. Onder dat grotere geheel kun je, als ik even filosofisch mag 
worden, uiteindelijk ook de hele samenleving en het niet-menselijke 
leven, de natuur, rekenen. De beste benaming voor het nieuwe 
vitaliteitsbegrip dat we bedoelen, is daarom “vitaliteit in verbinding”.’

Vitaliteit 3.0
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Wat gaan de klanten en relaties merken van de nieuwe filosofie van Lifeguard? 
‘We blijven trainingen, workshops, coaching en adviezen geven, maar dan in lijn 
gebracht met het gedachtengoed van verbinding. De kracht van de verbinding is ons 
belangrijkste thema geworden. We willen niet alleen het individu versterken, maar ook 
de verbinding met collega’s, het team, de afdeling.’ 

Daarbij wordt ook gedacht aan nieuwe activiteiten. ‘Bijvoorbeeld door mensen op 
te leiden in de kennis van Lifeguard rondom vitaliteit in verbinding. En vervolgens te 
borgen dat die kennis aanwezig blijft en toegepast wordt in organisaties.’ 

Lifeguard gaat ook op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen. ‘Het is niet iets 
wat Lifeguard in haar eentje allemaal kan verzinnen. We willen de organisaties en 
bedrijven in ons netwerk vragen of ze met ons die volgende stap willen zetten. Met 
de Future of Work-deelnemers zijn we al in gesprek. Samen kunnen we een alliantie 
aangaan.’

Beweging
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“ Straks is nu. We hebben nog maar heel weinig tijd om de aarde 
te redden. Mijn eigen kinderen zeggen dat ze zelf geen kinderen 
willen omdat ze zich zorgen maken over de toekomst”

Herman Molenaar, voormalig CFO Van der Lande
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In januari 2023 bestaat Lifeguard twintig jaar. ‘Een mooi moment om onze nieuwe 
filosofie concreet te maken met nieuwe initiatieven. En een mooi startpunt van de 
beweging naar vitaliteit in verbinding.’

Future of Work

Aan de Future of Work gesprekken, die werden gehouden in 2020, 2021 en 
2022 en werden gemodereerd door onderzoekjournalist en auteur Jeroen 
Smit, namen onder meer de volgende organisaties deel: ABN AMRO, Achmea, 
AFM, Allen & Overy, ANWB, ASML, Atradius, Bouwmaat, Breathe, Careyn, 
Catharina Ziekenhuis, Deloitte, EY, Facilicom, FrieslandCampina, HTM, Jeroen 
Bosch Ziekenhuis, KWF, Loyens & Loeff, McKinsey, MIMETAS, Ministerie van 
Defensie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nauta Dutilh, 
NRC Media, NS, Ordina, ONVZ, PwC, Rabobank, Radboudumc, Radboud 
Universiteit , ROC Midden Nederland , Rotterdam School of Management, 
Sanoma, Stedin, TNO, Unilever, UWV, Vanderlande, Vodafone Ziggo, Zilveren 
Kruis.

Op de zomeravondgesprekken vertegenwoordigen de deelnemers ieder jaar 
gemiddeld 225.000 medewerkers.

Vitaliteit in verbinding
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