
Vitaliteit bij MOVARE  
 
In deze two-pager nemen wij je mee in het begrip Vitaliteit en leggen we uit waarom MOVARE 
vitaliteit belangrijk vindt. Ook lichten we kort toe welke doelen we als organisatie op dit vlak 
nastreven en hoe jij als medewerker zelf kan bijdragen aan jouw vitaliteit.  
 

 
 

Wat is Vitaliteit?  
 
Letterlijk betekent vitaliteit: ‘de energie hebben om te leven’. Vitaliteit heeft 4 dimensies/ 
basisbehoeftes die in balans moeten zijn. Lichaam (leven), hoofd (leren), hart (liefhebben) en ziel (iets 
nalaten). Als deze in balans zijn, kan iemands talent benut worden en kun je groeien als persoon.  
 
Wat draagt bij aan Vitaliteit? 
1. Je lichaam in goede conditie houden door voldoende te bewegen, gezonde voeding te eten en 
herstelmomenten te pakken (gezonde leefstijl).  
2. Je geest (hoofd) in goede conditie houden door continu te leren en jezelf persoonlijk uit te dagen en 
te ontwikkelen (mentale gezondheid) 
3. Samenwerken met andere mensen, inlevingsvermogen en zelfbewustzijn in conditie te houden (hart).  
4. Leven naar je eigen waarden en een betekenisvol leven leiden (ziel). 

 
Vitale medewerkers zijn energiek, voelen zich sterk en fit, zijn veerkrachtig en kunnen nieuwe 
uitdagingen aan.  
 

Waarom vindt MOVARE vitaliteit belangrijk?  
 
De vitaliteit en ontwikkeling van de medewerkers zijn speerpunten in het MOVARE-beleid. We kunnen de 
uitdagingen van tegenwoordig alleen aan als we ons samen blijven ontwikkelen. Zo kunnen we 
uitdagingen optimaal trotseren in een tijd van arbeidskrapte, werkdruk en toenemende zelfregulering.  

 
De huidige tijd en het huidige onderwijs vragen om verandering van vaardigheden en gedrag. Waarbij de 
trots en passie voor het werken in het onderwijs (en in het bijzonder bij MOVARE) voorop blijven staan. 
Het is voor MOVARE duidelijk dat vitale, wendbare en bekwame medewerkers een voorwaarde zijn om de 
toekomstige uitdagingen tot een succes te maken.   

 
De komende periode staat in het teken van het vergroten van de vitaliteit van de medewerker, waardoor 
ze zich sterk voelen en de veranderingen aankunnen. Want vitale medewerkers hebben de energie om 
extra stappen te zetten. Ze zijn positief, hebben eigen inbreng en gaan effectief met problemen om. Ze 
voelen zich trots en geïnspireerd en zijn veerkrachtig als het even tegenzit.       
 
 



 
 

Welke doelen stelt MOVARE zich ten aanzien van Vitaliteit?  
 
MOVARE streeft naar een gezond werkklimaat, zowel fysiek, emotioneel als psychologisch. Waarin het 
vanzelfsprekend is dat medewerkers aan hun eigen vitaliteit kunnen werken. MOVARE faciliteert dit met 
vitale arbeidsomstandigheden en mogelijkheden zodat medewerkers zich kunnen ontplooien. Vitaliteit 
zorgt er in deze context voor dat medewerkers veranderingen positief en met energie kunnen aangaan. 
Ook in veranderende omstandigheden kunnen medewerkers sterker worden en zich ontwikkelen, zowel 
fysiek als mentaal. Het vitaliteitsbeleid van MOVARE wil eraan bijdragen dat medewerkers optimaal in 
hun kracht komen te staan, met veel plezier bij MOVARE werken en trots zijn op de organisatie.  

 
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het initiatief nemen en de uitvoering in de praktijk (Zelf aan 
Zet). Naast de faciliterende rol motiveert en inspireert MOVARE hen hierbij. De leidinggevende speelt 
een belangrijke, ondersteunende rol bij het werken aan vitaliteit.   
 

Wat kun jij zelf doen om jouw vitaliteit te onderhouden/ te verbeteren?  
 
MOVARE streeft ernaar dat medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen om zich te ontwikkelen tot 
vitale medewerkers (Zelf aan zet). Onder vitale medewerkers verstaan we medewerkers die 'in control' 
en in balans zijn, zelf hun verantwoordelijkheid pakken en zich bewust zijn van hun eigen handelen. Ze 
hebben de energie en drive om extra stappen te zetten. Ze leren continu te groeien, hebben eigen 
inbreng, durven keuzes te maken, nieuwe paden te ontdekken en hoeven niet perfect te zijn. Ze zijn 
bekwaam, kunnen relativeren en gaan flexibel en effectief om met tegenslagen die op hun pad komen. 
Met andere collega’s, ouders en andere belanghebbenden zijn ze in verbinding en werken ze graag 
samen. Ze zijn zich bewust van hun eigenheid en talenten. Hiermee versterken ze de organisatie op de 
juiste plek, ieder op een eigen manier.  
 
Wat verstaan we onder 'eigen verantwoordelijkheid nemen'? 
Als medewerker van MOVARE én als de persoon kies je zelf: 
- of je met (jouw) vitaliteit aan de slag gaat; 
- op welke manier je dat wilt doen (wat heb je hiervoor nodig?); 
- aan welke thema's binnen vitaliteit je wil werken.  
 
Hoe gaan we verder? 
Binnen MOVARE is er een werkgroep Vitaliteit, Met deze werkgroep gaan we in de komende tijd 
onderzoeken hoe we Vitaliteit optimaal vorm gaan geven. En welke onderwerpen binnen vitaliteit het 
meeste bijdragen voor medewerkers. Zo zullen we in de komende periode een concretere 
vitaliteitsaanpak opzetten die we uiteraard zullen communiceren.  
 
Wil jij ook graag meedenken over vitaliteit binnen MOVARE? Maak dit dan kenbaar bij Marina de Man (e-
mail: marina.deman@movare.nl)  
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