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Een sterke mentale en fysieke fitheid als basis voor welzijn en het 
leveren van prestaties, in werk en thuis. Het blijven ontwikkelen van 
je skills en vaardigheden in een tijdperk waar verandering de enige 
constante is, gezond blijven in een omgeving waar ‘ongezonde’ prik-
kels aan overvloed zijn en gemotiveerd aan het werk blijven werken.

Flinke uitdagingen!

Met eigen medewerkers werken aan een vitale olievlek? 
Medewerkers die gezonder worden, lekkerder in hun vel zitten, 
meer werkplezier ervaren, ook graag naar huis gaan en soms ook 
tot een ander carrière pad besluiten.

Dit zijn nog maar enkele resultaten die wij zien in onze ambassa-
deursprogramma’s

Wat zouden ambassadeurs jullie brengen?

Charly Green

Betere prestaties
Een medewerker die gezond en veerkrachtig is presteert beter 
en meer dan 15% productiever.

Inzetbaar
Aandacht voor beschikbare functies/ banen en persoon-
sontwikkeling vergroten de interne mobiliteit zowel horizonta-
al als verticaal.
Minder verzuim en ongelukken
Door te investeren in fitheid is verzuim lager en productiviteit 
hoger: Een zieke medewerker kost rond de €400 per dag. 

Waarom?

Interne betrokkenheid en motivatie 
Aandacht voor vitaliteit leidt tot meer betrokkenheid met 
elkaar en voor de organisatie.

Imago: binden en boeien
Aandacht voor de medewerker trekt goede mensen aan uit de 
arbeidsmarkt en bindt high potentials.

kennis apps

Kick-off Training 
inspireren en leren

Ambassadeursprogramma van Charly:

leren en groeien

Na 3 maanden is er een gezameli-
jke bijeenkomst. Op basis van veel 
voorkomende thema’s wordt een 
workshop/ event georganiseerd.

In deze bijeenkomst wordt geinven-
tariseerd waar er nog meer winst te 
halen valt in de organisatie en hoe je 
een collega verleidt tot vitaliteit. 

Na een wervings campagne gaan 
we aan de slag met medewerkers/ 
managers die zich hebben aange-
meld om 6 maanden aan persoonlijke 
uitdagingen te werken. 

De kick-off is een gezamenlijke sessie 
met een inspirerende spreker, 
1ste blik op vitaliteit en kennismaken 
met je coach.

Coaching
vitale olievlekgewoon doen

Verspreiden

De medewerker heeft 6 maanden 
bijvoorbeeld 6,5 uur beschikbaar met 
de coach. Tijd en vorm zelf in te delen. 

Na een intake maakt deze een                  
leefstijlplan en gaat aan de slag.        
Uitdagingen kunnen liggen op 
mentaal of fysiek vlak, slapen, stess, 
voeding, vage klachten, werktevre-
denheid, loopbaan.

Na 6 maanden geven medewerkers 
het stokje door aan collega’s die zij 
zelf inspireren.
Vitale ideeen voor de organisatie 
worden opgehaald. 

Management of werkgroep gaan 
deze uitwerken. 
Met eigen ideeen motivatie en groei 
realiseren!

Toekomstbestendig 
Bijscholing en ontwikkeling stelt medewerkers in staat mee te 
kunnen gaan in de snelle veranderingen door o.a. robotisering 
en digitalisering.
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‘Vitale’ ambassadeurs!

“Mijn wens voor NTP is dat de vitaliteits inktvlek nog groter wordt en dat over een paar jaar 80% van de medewerkers heeft meegedaan.
Het is zelfs merkbaar dat ons bedrijf naar de buitenwereld een andere uitstraling heeft gekregen. Het is nu al een paar keer voorgekomen 

dat een opdrachtgever op de fiets naar ons kantoor kwam. ”  Ferry Jansen, directeur NTP

https://www.charlygreen.nl/wp-content/uploads/2019/03/Overzicht-Resultaten-Persoonlijke-Vitaalcoaching.pdf


