
Doel: Laat teamleden individueel erachter komen hoe het ervoor staat 
met hun eigen vitaliteit opgesplitst in vier verschillende dimensies. 

1. Is er van te voren al een dimensie waarvan jij vindt dat het team 
meer over moet weten of zich kan verbeteren? Bekijk deze dan zelf al 
even goed en neem hem vast door. Mooi om al een tip die jij hebt 
voor het team goed uit te lichten tijdens het bespreken! 

2. Bij slides 5 is de eerste interactie moment over jullie definitie van 
mentale gezondheid. Denk hier zelf van te voren al even over na. Hier 
hoef je ook niet elk teamlid aan het woord te laten. 

3. Bij slides 16 gaan jullie ook zelf in actie, check dit van te voren even. 
De vorm is anders als je het digitaal doet tov fysiek!



Tijdens een traject met 
monteurs van Eneco werd er 
gebrainstormd en 
samengewerkt om te zorgen 
dat je beter je werk kan doen 
door aan de slag te gaan met 
de vier dimensies van vitaliteit. 
De toolbox noemde ze Re-mind. 

‘’Mentale en fysieke 

gezondheid staan super 

erg met elkaar in verband.’’



www.slimstehandentoolbox.nl

HOE GAAT HET MET JOUW 
VITALITEIT?

Tijdens deze toolbox doe je een korte ‘’vitaliteitscheck’’ om te kijken 
hoe het ermee gaat en krijg je tips en inzichten die jouw helpen om 

nog vitaler je werk te kunnen doen!

http://www.slimstehandentoolbox.nl


15 min

Pen/
papier 1. Korte inzicht over de dimensies van vitaliteit

2. Vitaliteitscheck!

3. Tips & Tricks



WAT IS MENTALE GEZONDHEID?
Volgens het WHO (World Health Organization)

“Mentale gezondheid is een toestand van welzijn waarin een 
individu zijn of haar eigen capaciteiten realiseert, de normale 
stress van het leven aankan, productief kan werken en een 
bijdrage kan leveren aan zijn of haar gemeenschap.”



WAT IS MENTALE GEZONDHEID?
Wat is mentale gezondheid volgens jullie? Doe een kort rondje 
waarbij een aantal uit het team benoemen wat jullie zien als 
mentale gezondheid.



WAT IS MENTALE GEZONDHEID?
Wat is mentale gezondheid volgens jullie? Doe een kort rondje 
waarbij een aantal uit het team benoemen wat jullie zien als 
mentale gezondheid.

Definitie van monteurs die deze toolbox maakte:
‘’Mentale gezondheid hangt nauw samen met vitaliteit. Je 
vitaliteit is een som van meerdere aspecten. Het gaat erom 
dat je mentaal, fysiek, sociaal/ emotioneel in balans bent en 
betekenis ervaart in wat je doet. ‘’ → ‘’Balans!’’



DE VIER DIMENSIES:



DOE DE VITALITEITSCHECK
Pak pen & papier en neem even 2 
minuten voor jezelf de tijd om de 
volgende vragen te beantwoorden:

1. Welk cijfer geef jij jezelf op iedere 
dimensie? 

2. Geef een cijfer van 0 – 10.
3. Is er een dimensie waaraan je zou 

willen werken?  

Tip: Stel elkaar vanaf vandaag is vaker deze vraag!
 



>> Deze vitaliteitscheck geeft inzichten voor jezelf. 

>> Welke dimensies willen de meeste uit het team mee 
aan de slag? Neem deze dimensie eens met elkaar door 
(volgende slides).
 
>> Neem voor jezelf ook individueel de tips door van de 
dimensie die voor jouw specifiek nog stappen kan 
maken. 



Werken aan fysiek fitheid?
Tips om je te inspireren tot ideeën & actie

1. Fysieke fitheid is meer dan niet ziek zijn.
2. Fysieke fitheid geeft je vermogen om te herstellen van stress en tegenslag.
3. Door sporten of bewegen ga je letterlijk beter in je vel zitten en je krijgt een betere 

motoriek.
4. Fysiek fit zijn is een essentiële investering in een goede en fitte oude dag. Je hebt er je 

hele leven profijt van!
5. Door bewegen/sporten komen lichaam en geest beter in evenwicht.
6. Sporten kan een hele goede uitlaatklep zijn voor stress.
7. Verkleint de kans op overgewicht en gerelateerde ziekten zoals diabetes, hoge 

bloeddruk en hartfalen.
8. Teamsporten en sportapps (bv Strava) hebben een stimulerende en sociale boost.
9. Geen ontspanning zonder inspanning!

10. Sporten/bewegen is een natuurlijke eerste levensbehoefte. 



Werken aan mentale fitheid?
Tips om je te inspireren tot ideeën & actie

1. Meetings indelen → 50/10 - werk/pauze
2. Tijd maken voor overgangsrituelen → Stukje wandelen/fietsen voor/na werk
3. Meditatie/ zintuigenscan met team doen → bijvoorbeeld met behulp van gratis 

materialen van: https://mindfulness-nieuws.eu/gratis-meditaties-en-mp3/ 
4. Reflectie inbouwen tijdens overleg → sta bewust stil bij je eigen handelen om hiervan te 

leren
5. Notificaties uitzetten → Dit geeft je tijd/ruimte om te focussen waar je mee bezig bent
6. Eisenhower matrix → prioriteer taken 

https://leansixsigmagroep.nl/lean-agile-en-six-sigma/eisenhower-matrix/
7. Ik tijd in agenda blokken → Dit geeft je tijd om ongestoord met je “eigen” werk bezig te 

zijn
8. Tijd maken voor energizers → Dit geeft je positieve energie, zie voorbeeldd op de 

volgende slide
9. Kennis vergaren over het brein en mentale prestatie → Dit geeft je nieuwe handvatten 

om hier verder aan te werken

10.

https://mindfulness-nieuws.eu/gratis-meditaties-en-mp3/
https://leansixsigmagroep.nl/lean-agile-en-six-sigma/eisenhower-matrix/


ENERGIZER VOOR TUSSENDOOR
Doe een van de bewegingen 1 minuut in eigen tempo
Tip: zet upbeat muziek up (cardio workout music)

1. Step touch (stap uit, stap samen, stap uit en samen)
2. Step curl (breng een hak richting de bil, zet neer en wissel van been)
3. Jump (spring in de lucht) 
4. High knee run (lange rechte rug, knieen heup hoogte) 
5. Sprint (snelle voeten om en om op de plaats) 
6. Jumping jack (armen wijd omhoog, benen uit)
7. Squat (heupen naar achter en omlaag, billen net boven knielijn) 
8. Lunge (voeten heupbreedte, grote stap naar achter, achterste knie naar de vloer en 

wissel van been)
9. Skater jump (spring/loop van zij naar zij buikspieren aangespannen en borst op)

10. Star jump (spring/stap, armen en benen wijd)



Werken aan sociaal/emotionele fitheid?
Tips om je te inspireren tot ideeën & actie

1. Stel de vraag hoe gaat het? en vraag hierop door. De eerste/gewenste reactie is vaak 
goed.  

2. Plan een koffiemoment met een collega, waar het gesprek ook over dingen buiten werk 
mag gaan.

3. Online teamactiviteiten zoals Pictonairy of DistanceDisco.  
4. Online teammeeting via MiBo. Een leuke manier om ook 1 op 1 gesprekken binnen het 

team te faciliteren. 
5. Start elke teammeeting met een check in op zowel werk als privégebied.
6. Samen met vrienden of collega’s lunchen. 
7. Pak een project of taak samen met een collega op in plaats van alleen. 
8. Bespreek dingen waar je tegenaan loopt of die je dwars zitten met een collega. 
9. Zoek hulp bij een teamgenoot als je ergens niet uitkomt. 

10. Maak een trap met gedrag waaraan je kunt herkennen hoe het gaat.

https://skribbl.io/
https://distancedisco.nl/


Werken aan zingeving?
Tips om je te inspireren tot ideeën & actie

1. Zingeving in je werk? Erken persoonlijke waardes en jouw bijdrage aan het totaal. Denk 
bijvoorbeeld aan veilig werken, kennis en ervaring delen en doorgeven, sfeer op de werkvloer 
en tussen collega’s, teamverband, enz.

2. Stel doelen voor jezelf, zoek de stimulans! Zet een stip op je horizon waar je naar toe kunt 
werken bijvoorbeeld door het ontwikkelen en het hebben van aandacht voor jouw talenten. Je 
leidinggevende kan je hierbij helpen!

3. Wees Betrokken! Staan achter dat gene wat je doet kan je voldoening en zingeving brengen. 
Durf integer en met eerlijkheid kritisch naar jezelf te kijken of ga eens een gesprek met jouw 
collega's aan over hetgeen wat jullie aan het doen zijn en willen bereiken.

4. Heb respect. Dit kun je doen door elkaar gelijkwaardig te behandelen en verder te helpen 
maar ook door aandacht te hebben voor natuur en milieu en de manieren waarop je je leven 
leidt en je werk uitvoert. 

5. Durf jezelf te zijn! Iedereen heeft wel een specifieke eigenschap die de groep aanvult en hierin 
kun je ook het nut van jouw als persoon vinden.

6. Reflecteer. Hoe, wat en waarom doe je wat je nu doet? Waar ben je begonnen?
7. Durf te veranderen! Er zijn maar weinig dingen waar we geen invloed op hebben, zoek je eigen 

geluk!



● Jullie hebben nu een of twee dimensies doorgenomen. Schrijf nu twee Tips 
of Tricks op die jij zelf nog hebt welke je kan toevoegen aan dit rijtje? 
Neem hiervoor 1 minuut de tijd. 

Teamleider: Doen jullie de toolbox online/digitaal? Maak dan van te voren een 
https://ideaboardz.com/ aan. Hier kan het team dan makkelijk de actie 
opschrijven per post-it. 

Bespreek wat iedereen heeft opgeschreven
 

https://ideaboardz.com/


De inhoud van deze toolbox is tot stand gekomen in de een 
CrossOver binnen Eneco over vitaliteit met een team van de 

buitendienst. Dit traject was geheel digitaal. 

https://www.projectcrossover.nl/blog/technische-vakmensen-aan-de-slag-met-hun-vitaliteit

