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Vitaliteit: Competenza helpt je op weg 
 
Door onze ervaringen op het gebied van coaching, training, en HR-advies, hebben wij in 
de loop der jaren veel inzicht gekregen in de vitaliteit van medewerkers op de werkvloer. 
Op basis hiervan hebben wij gekeken wat de overeenkomsten zijn om zich fit en vitaal te 
voelen. 
 
Vitaliteit is een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Hoe beter een medewerker zich 
voelt, hoe beter dat hij kan presteren. Meer informatie nodig over duurzame 
inzetbaarheid en vitaliteit? Competenza helpt je op weg! 
 
 
1. Bewust eten en drinken 
Hoe hoger de kwaliteit van de voeding die je eet, hoe hoger  
het rendement in je lichaam. Denk hierbij aan goede  
koolhydraten, gezonde vetten én voldoende eiwitten.  
Vergeet ook niet dagelijks minimaal 2 liter vocht tot je te nemen. 
 
 
 

2. Zorg voor voldoende fysieke inspanning 
Dit is minder ingewikkeld dan sommige mensen denken. Iedere dag  
een half uur een matig intensive inspanning leveren is al voldoende.  

Denk dan aan stevig doorlopen of fietsen, maar ook stofzuigen,  
tuinieren of te voet boodschappen doen. Bovendien maak je  

het gelukshormoon Endorfine aan. Hoe heerlijk voelt dat! 
   

 
 
3. Blijf jezelf ontwikkelen 
Iets wat mensen vaak onderschatten is hun eigen ontwikkeling. Zowel privé als zakelijk 
en zowel werk gerelateerd als hobbymatig. Mensen worden er blij van als ze weer een 
volgende stap hebben gemaakt. Het maakt je trots en geeft je eigenwaarde weer een 
flinke boost. Blijf op zoek naar uitdagingen! 
 
 

 
4. Zorg voor voldoende mentale ontspanning 

Dagelijks worden we overspoeld door bergen informatie. Alles moet  
snel, nu en meteen. De vernieuwende technologieën, de 24 uurseconomie,  

de veeleisende klanten en alsmaar hogere doelstellingen gunnen ons  
geen moment van rust. Rust moet je bewust nemen. Een dagje wellness,  

een avondje uit naar de bioscoop of het theater, een lekker eentje of  
gewoon een lekkere avondwandeling om even af te schakelen. 

 
 
 
5. Ban energievreters uit je leven 
Negatieve energie is een aanslag op je weerbaarheid en weerstand.  
Zoek uit wat je energie geeft en wat je energie kost. Focus op de 
energiegevers. Zet eens muziek op uit je jeugd, maak eens een  
afspraak met een oude vriend of vriendin en haal jeugdherinneringen  
op. Hierdoor krijg je een andere mindset en kun je je makkelijker  
focussen op de energiegevers. 


