
WORK WITH
A SMILE
Bouwen  aan een 

 vitale organisatie 

...omdat vitaliteit nu eenmaal
om meer gaat dan hoe vaak

men beweegt en of in de
kantine de kroketten

vervangen zijn door kiwi's.

Wij zien veel organisaties die
niet bereiken wat ze willen
bereiken als het gaat om de

vitaliteit van hun organisatie
en hun mensen...

Wij zien dan ook dat  bij veel
mensen de batterij leegraakt en

er te weinig energie is om
plannen en ambities te

realiseren

WAT WE OM ONS HEEN ZIEN 

EXIT

HOE WIJ ER TEGEN  AAN KIJKEN

  
 

Wij hebben op basis
van jarenlang

onderzoek en ervaring
geconcludeerd dat je

het meeste bereikt als
je op 3 niveaus aan de

slag gaat. Een aantal dingen ligt bij het
individu – en daar kunnen
mensen dus prima zelf mee
aan de slag gaan.

Een aantal dingen gaat over
de samenwerking.  Daar is
gezamenlijke actie voor
nodig van het hele team.

Een aantal dingen gaat over
de organisatie als geheel.
Dit zijn zaken waarin het
management het voortouw
moet nemen.
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 Self, gaat over het individu. Centraal staat de vraag op welke manier je eigen houding en gedrag je
welzijn op het werk positief of negatief beïnvloedt – en hoe je je hierin kunt ontwikkelen.
 Synergy, gaat over de samenwerking.  Hoe verloopt de interactie, afstemming en communicatie tussen
verschillende individuen, teams, vakdisciplines, locaties en culturen binnen de organisatie?
 Support, gaat eveneens over de samenwerking.  In welke mate ervaren de mensen binnen je organisatie
praktische, morele en emotionele steun van hun baas en hun collega’s?
 Strategy, gaat over de organisatie. Centraal staat de vraag of de plannen van je organisatie aan alle
mensen en activiteiten richting geven en of ze duidelijk, relevant en inspirerend zijn.
 Structure, gaat eveneens over de organisatie.  In welke mate bevorderen je rapportagelijnen, processen
en systemen accountability, samenwerking en effectiviteit?

Op basis van deze
driedeling hebben we

5 factoren
geïdentificeerd 
waarmee je de

vitaliteit van je mensen
en je organisatie kunt
meten en verbeteren

Drie niveaus:

WAT WE ER AAN DOEN

Het is zaak elk van de vijf elementen te begrijpen en er op basis van een ‘meten is
weten’ methode mee aan de slag te gaan.
 
Onze stapsgewijze aanpak richt zich dan ook – net als het 5S model zelf - op het
individu, het team of de organisatie – of een combinatie daarvan.
 
Alleen zo’n integrale aanpak zorgt ervoor dat een organisatie en de mensen die er
werken echt vitaal worden en blijven.
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Bewustwording. We zorgen er allereerst voor dat
iedereen begrijpt hoe vitaliteit van mens en
organisatie in elkaar zit.
 

Diagnose. We komen met oplossingen als we het
samen eens zijn over  wat het echte probleem is.
 

Effect meten. We meten vanaf het begin oorzaken
en effecten, zodat we weten wat werkt en wat niet –
en kunnen bijsturen als dat nodig is.
 

Interventies. Wat we kunnen inzetten:
Vitaliteitspaspoort voor medewerkers
Vitality Start Up voor het team
'5Sanity check’ voor het management
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Bewustwording Diagnose Interventies Effect meten

WIE WIJ ZIJN 

 
      06 - 5573 6873

       mijke@annieconsulting.com

Meer weten? Of snel samen aan de
slag om (nog) vitaler te worden?
 
Neem contact met ons op en wij
voorzien je van nieuwe energie en
nieuwe ideeën. 

 
     Mijke Ketting

 
      06 - 2705 5970

       niels-peter@annieconsulting.com

 
     Niels-Peter van Doorn

 
      06 - 2030 1779

       willem@annieconsulting.com

 
     Willem Peeters

WAT LEVERT HET OP? 

Een organisatie die op

een positieve manier

zijn doelen bereikt 
 

  
 

  
 

  
 

 
We leveren meetbare resultaten op de volgende vlakken:

Teams die goed
samenwerken

en leveren

 
Mijke

 
Niels-Peter

 
Willem

Blije mensen die
productief zijn

       www.annieconsulting.nl

http://www.annieconsulting.nl/

