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Welkom! Het webinar gaat over 

enkele minuten van start ● Zorg dat je 

geluid aan staat. Als het goed is, hoor je 

nu muziek ● Vragen kun je stellen via de 

chat ● Je kunt het zwarte sprekersvenster 

verplaatsen met het knopje ‘dock’ zodat 

het niet over de dia staat ● Het webinar

kan teruggekeken worden ● Bekijk het 

webinar zoveel mogelijk staand! 



Wat gaan we doen?

• Samenvatting

• Wat is werkvermogen?

• Energizer

• Hoe wordt werkvermogen beïnvloed?

• Hoe beïnvloed jij je werkvermogen?



Staat jouw 

vitaliteit als 

een huis?



Introductie en 

vitaliteitscan

• Wat is vitaliteit 

voor jou?

• Huis van 

werkvermogen



Werk en 

privé in 

balans

• Wat is balans voor jou?

• Energiebronnen/

energievreters

• Time management



Werkgeluk

• Waarin vind jij  

werkgeluk? 

(zet in de chat!)

• De drie

basisvoorwaarden

• Waar heb jij 

invloed op?



Omgaan 

met 

verander-

ingen• Waar zit jouw 

verander(d)ing?

• Willen/moeten/kunnen

• Cirkel van 8



Jobcrafting

• Sleutelmogelijkheden

• Eigen analyse

• Wat kun jij doen?



Werkvermogen: de mate 

waarin je lichamelijk en 

geestelijk in staat bent 

om te werken, nu en in 

de nabije toekomst





Pollvraag 2: op 

welke verdieping 

zie jij de meeste 

ruimte voor 

verbetering? 

Pollvraag 1: welk 

cijfer geef jij je eigen 

werkvermogen op 

dit moment? (1-10) 



Energizer



Wetenschap 

en 

werkvermogen



Wetenschap en werkvermogen

Welke factoren bepalen volgens de wetenschap het 
werkvermogen van werkenden? 

Promotieonderzoek Jan Plat

Werkvermogen gemeten met 
de MoDI vragenlijst (7 - 49 punten)
bij ruim 66.000 mensen



Hoe is werkvermogen verdeeld?



Werkvermogen en leeftijd?



Werkvermogen en je eigen ontwikkeling



Werkomstandigheden die correleren met 
werkvermogen



Leefstijlfactoren die correleren met 
werkvermogen



Werkvermogen en verzuim

Noot: de vraag naar verzuim
is een onderdeel van de WAI



Werkvermogen en productiviteit



Wat kun je hiermee? 

• Effect van werkvermogen 

• Invloed van fysieke belasting, werkdruk, afwisseling en 
zelfstandigheid

• Betrokkenheid bij doelen en resultaten, mogelijkheid tot 
opleiding, gesprekscyclus en feedback leidinggevenden

• Aandacht voor leefstijl. Vooral slaap en (veel) roken 



Pollvraag 1: op 

welk gebied kun jij 

een concrete actie 

bedenken? 

Pollvraag 2: 

bij wie ligt 

die actie?



Eigen regie



Eigen regie

Vermogen Faciliteiten

CultuurHouding

Kunnen

Willen Mogen
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Wat zijn jouw X, Y en Z? Noteer ze voor jezelf

Als ik in 

situatie X
kom…

wil ik graag

gedrag Y
vertonen.

Hiervoor

heb ik Z
nodig.

Visualiseer dat je in die situatie komt en dat
je doet wat je wil doen. 



Wat is jouw Y? 

Zet je korte 

antwoord in de 

chat



Bedankt!



Volgende 

serie: 

Lekker in 

je vel! 

6 nieuwe

webinars, 

van 3/12 tot  

18/2

Thema’s:

• Bewuste keuzes

• Gezonde feestmaal

• Ontspanning en slaap

• Hormonale traktaties

• BRAVO!



Evaluatie?


