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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. Gemotiveerd 
en gezond blijven in een omgeving waar ‘ongezonde’ prikkels de 
overhand hebben. 

Flinke uitdagingen!

Losse dingen of trainingen werken onvoldoende. Tijd voor een 
verbeterroute met duidelijk herkenbare en meetbare stappen.       
Medewerkers, leidinggevenden en directie zijn hierbij betrokken en 
leveren allen hun aandeel.

Charly Green als deskundige en ervaren partner begeleidt jullie 
graag op deze route!

Welke stappen gaan jullie zetten?

Charly Green

kennis apps

Advies Training 
inspireren

Hoe doet Charly dat?

leren

Werken aan een fit brein, fit lichaam, fit 
met je functie en een fitte omgeving.

Diverse ambassadeurs programma’s.

Leiderschapsontwikkeling 

Workshops: vitaliteit, FIT-STOP, slapen, 
optimaal werkend brein, voeding, bewe-
gen, events, coaching, etc.

Wij willen impact maken! 

Dat lukt door medewerkers en          
managers eigenaar te maken voor hun 
inzetbaarheid en laten inzien en leren 
hoe je dat met elkaar leuk en makkelijk 
houdt.

Betrekken medewerkers en managers? 
Onze specialiteit!

Structuur
volhoudenconcretiseren
Borging

Strategie, vitaalscan, doelstellingen, vi-
taliteits kalender, intranet, projectgroep.

Waar kun je vitaliteit een plek geven?
Waarmee te verbinden?
Wat is ‘echt’ nodig?

Met Charly Green samewerken aan een 
cultuur waarin de norm ‘gezond’ is.        

Werken aan vitaal leiderschap

Beleid: werving en selectie, ontwik-
kelgesprekken, omgeving inrichten 
en passend en vraaggericht aanbod: 
werkvloer naar HR ipv andersom.

Samen het menselijk kapitaal                   
optimaliseren!
Wat gaat dat jullie brengen?

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 horizontaal 
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. 

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.

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

Waarom?

Charly Green
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden

088-7305559 vitaal@charlygreen.nl
www.charlygreen.nl

Hoe werken jullie aan 
een vitale organisatie?

“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


