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Gezondheid is een groots goed
De Romeinen wisten dit al: “Mens Sana in Corpore Sano” dat zoveel
betekent als “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Toch zien we
dat mensen het moeilijk vinden om te werken aan een gezonde leefstijl,
zowel privé als op het werk. Het is lastig om nieuwe, gezondere
gewoonten en gedrag op het gebied van leefstijl te ontwikkelen. Nóg
moeilijker is het om dat op langere termijn vast te houden.
Over het algemeen willen werkgevers graag goed voor hun medewerkers zorgen. Gezonde leefstijl, ook 'Healthy Lifestyle' genoemd,
maakt daar deel van uit. Het is in veel gevallen echter een erg
weerbarstig en veelkoppig monster. Waar begin je? En waar niet? Veel
activiteiten die door bedrijven binnen dit thema worden ontplooid
kosten veel tijd, energie en geld. Ze bereiken met name diegenen die al
gezond werken en leven. Het ontwikkelen van een gezondere populatie
van medewerkers is voor een bedrijf geen sinecure. Hoe zet je nu visie
en ambities rond Healthy Lifestyle om in resultaten?
Groningen, januari 2016
Stichting Heliumm
Ronald Cremers en Dirk Moes
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Van bemoeizucht
naar betrokkenheid!
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De veranderende rol van de werkgever
De overheid verlegt verantwoordelijkheden voor werknemers en
collectieve vangnetten naar werkgevers. Intussen betaalt de werkgever
een steeds groter deel van de zorgkosten en is hij/zij steeds langer
verantwoordelijk voor zieke werknemers. Met andere woorden: de
werkgever krijgt meer en meer “last” van verzuim en gezondheidsproblemen van werknemers. Er is sprake van een trend. Impliciet zegt
de overheid: u bent daar verantwoordelijk voor. Dat is maar deels waar.
Een gemiddelde medewerker is naast die 36 uren per week bij de baas,
nog eens 132 uren ergens anders.
Die grens tussen werk en privé
Grenzen tussen werk en privé vervagen op alle fronten. Daar liggen dus
kansen voor gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde belangen! We
zijn op weg naar een nieuwe wereld, waarin een Healthy Lifestyle een
gespreksonderwerp wordt tijdens de lunch maar ook aan de
keukentafel. Regie voeren op de gezondheid en motivatie van werknemers is niet nieuw. Wel nieuw is dat we een cultuur nastreven waarin
de verantwoordelijkheid voor gezond zijn en gezond blijven tussen
werkgever en werknemer worden gedeeld. In gesprek gaan en
afspraken maken over een gezondere leefstijl: dáár ligt de uitdaging
voor de komende jaren.
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Healthy Lifestyle
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De stijl van leven waarmee
mensen meer kans maken
om gezond en gelukkig
ouder te worden en
waar het gedrag
en sociale (leef-)
omgeving van
mensen met
betrekking
tot leefstijl
centraal
staat.
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Healthy Lifestyle als strategie
De productiviteit van een organisatie wordt voor een groot gedeelte
bepaald door haar medewerkers. De voordelen van een gezonde
populatie

voor

een

organisatie

zijn

meer

betrokkenheid

en

bevlogenheid bij het werk, een hogere tevredenheid over werk en
werkgever en een betere bijdrage aan klanttevredenheid. Als
medewerkers goed in hun vel zitten zijn ze in staat betere keuzes te
maken.

Ze

zijn

pro-actiever,

misschien

wel

innovatiever

en

ondernemender, zien kansen, staan klanten op een prettige manier te
woord en denken mee om problemen op te lossen. Omdat uw
medewerkers het visitekaartje van uw bedrijf zijn draagt dit alles bij aan
een beter imago.
Voorkomen of repareren?
Gezondheid zou idealiter een vanzelfsprekend onderdeel van de
bedrijfsstrategie moeten zijn. Net zoals er aandacht is voor kwaliteitssystemen, EFQM modellen, medewerkerstevredenheid onderzoeken of
“lean” trajecten. En dan bedoelen we niet alleen gezondheid vanuit
“curatief” perspectief, maar met name ook gezondheid en leefstijl
vanuit een “preventief” perspectief. Hoe blijven we langer gezond,
gelukkig en maatschappelijk actief? Welke factoren bepalen ons fysiek,
psychisch en sociaal welbevinden? Het zijn vragen waar binnen het
werkveld van Healthy Lifestyle gezocht wordt naar antwoorden.
Losse tools inzetten
Er is meer dan genoeg aanbod van losse tools en methoden.
Aanbieders zoeken, bij wijze van spreken, problemen bij hun
oplossingen. Er bestaat in die zin een rijke wereld aan interventies die
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inzetten

op

werktijden,

stappentellers,

fitness,

fietsenplannen,

gezondere kantine en stressmetingen. Al die losse zoden vormen echter
nog geen dijk.
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De beleving van de een
is niet de realiteit
van de ander
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Er is al zo veel kennis
Elke dag wordt nieuwe kennis ontwikkeld op het vlak van Healthy
Lifestyle, kennis die organisaties in staat zouden moeten stellen om hun
medewerkers gezonder en gemotiveerder te houden. Het ontsluiten
van al die kennis blijkt echter erg ingewikkeld. Oplossingen en
methoden zijn vaak niet in de context van het bedrijf. Er bestaan vaak
talloze losse projecten, maar een echt meerjarenplan met uitgeschreven
doelen, resultaten met kosten en baten ontbreken vaak. Ingevlogen
adviseurs proberen vaak hun eigen oplossing of overtuiging binnen een
organisatie te introduceren. Uitgaan van de vraag of behoefte van de
organisatie moet het uitgangspunt zijn.
Organisaties hebben vaak al verscheidene pogingen achter de rug om
Healthy Lifestyle op de kaart te zetten. In die programma's wordt vaak
veel tijd en energie gestoken en hiervoor worden meestal ook de
nodige

financiële

middelen

vrijgemaakt.

Die

beweging

van

bemoeizucht van de werkgever naar verantwoordelijkheid wordt steeds
meer zichtbaar. Maar wat is nu een effectieve aanpak?
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Heliumm gedachtegoed
Bestuurders die zich betrokken voelen bij het thema Healthy Lifestyle
en zich herkennen in de eerdere genoemde uitdagingen willen binnen
hun organisatie kunnen inspireren. Echter om een “sparringpartner”
binnen de eigen organisatie te kunnen zijn is een platform nodig waar
ontwikkelingen en inzichten gedeeld en mogelijke oplossingen beter
benut worden.
Heliumm1 biedt een platform voor werkgevers die meer grip willen
krijgen op Healthy Lifestyle. Het gaat dan om een horizon creëren waar
het met Healthy Lifestyle naar toe moet, maar ook om regie willen
voeren over de implementatie hiervan. Organisaties die met Healthy
Lifestyle aan de slag zijn hebben vaak al veel kennis en ervaring
ontwikkeld. Het over en weer met elkaar willen delen van deze kennis is
potentieel waardevol.
Dialoog
Heliumm voorziet in een dialoogtafel waar collega bestuurders met
elkaar in gesprek gaan over Healthy Lifestyle. In een prettige omgeving,
zonder de waan van alle dag en waar “learnings” binnenskamers blijven
en vertrouwelijkheid voorop staat. Dit alles, om kennis en ervaring uit te
wisselen, hiervan voor het eigen bedrijf nieuwe inzichten op te doen,
maar ook om binnen de eigen organisatie gesprekspartner te zijn. Deze
kennis maakt het ook mogelijk om zich (in de branche) te kunnen
vergelijken met andere organisaties en welke groei bereikt is maar
wellicht ook nog nagestreefd wordt.
1

Heliumm: Healthy Lifestyle Usability Maturity Model
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Het is zonneklaar dat nagedacht moet worden over meer persoonlijke
afspraken met medewerkers over hun doelen, ontwikkeling en
betrokkenheid in een omgeving van vertrouwen en veiligheid. De
centrale vraag is dan “Wat moeten we vandaag doen om morgen die
gesprekken te laten ontstaan?”
Inspireren
Wat zou er gebeuren als er een initiatief bestond dat niet wil
verdienen? Een platform zonder prijskaartje, maar wel met meerwaarde.
Wat nou, als een grotere organisatie de ruimte vindt om bestaande
initiatieven en energie in de organisatie te organiseren. En vanuit die
kracht een richting en vorm kiest om Healthy Lifestyle neer te zetten?
Het valt te verwachten dat de vervolgens te kiezen interventies en tools
veel meer resultaat opleveren en veel beter aansluiten bij de
organisatie.
Een dergelijk podium wordt geboden Een podium waar organisaties
kunnen werken aan keuzes voor de toekomst. Een plek waar niet zozeer
direct oplossingen op tafel komen, maar waar lessons learned aan bod
komen en gesproken wordt over ontdekken, ontsluiten, verbinden en
inspireren.
Recombineren
Er is echter een belangrijke tweede stap nodig: “Verbind de punten!”.
Juist het recombineren van bestaande succesvolle interventies is van
belang. Verbinding tussen bestaande initiatieven en projecten vergroot
de impact en effectiviteit van deze projecten. Wel onder de voorwaarde
dat de kwaliteit van die interventies meetbaar is. De vraag die dan op
tafel ligt is: “Hoe organiseert men een gezondere werk- en leefcultuur?”
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Als je niet weet waar je
bent, weet je ook niet
waar je naar toe gaat
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Heliumm aanpak
De

Heliumm aanpak maakt het

ontwikkelingsniveau

van

een

organisatie op het gebied van Healthy Lifestyle zichtbaar. Door het
inventariseren en analyseren van lopende programma's op het terrein
van Healthy Lifestyle krijgt een bedrijf zicht op het proces, de gebruikte
systemen, de wijze van organiseren en wie er bij betrokken zijn
(geweest).
Het heeft geen nut om dure instrumenten aan te schaffen als de
organisatie nog niet klaar is om deze zinvol in te zetten.
De Heliumm aanpak biedt een organisatie de mogelijkheid om concrete stappen te zetten en zich verder te ontwikkelen naar een
volgende fase. Het uiteindelijke doel is een betere borging van
effectiviteit en meetbaarheid van Healthy Lifestyle in organisaties.
Resultaten
Het resultaat van de aanpak is overzicht, meer grip op bestaande
initiatieven, het creëren van een horizon, het meten en vergelijken van
initiatieven maar ook een basis voor betere afstemming en inzicht in
elkaar versterkende vervolgstappen. Door het creëren van overzicht
ontstaat inzicht, worden keuzes meer in samenhang gebracht en leidt
dit tot een doelmatiger inzet van mens en middel in de programma's.
Groei en ontwikkeling van Healthy Lifestyle is afhankelijk van het
hebben van een visie op Healthy Lifestyle en betrokken medewerkers.
Door het combineren van bestaande initiatieven biedt het de basis van
de Heliumm aanpak. Door medewerkers verantwoordelijk te maken op
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alle niveaus in de organisatie ontstaat een cultuur van gedeeld
gezondheidsbewustzijn; 'een nieuwe taal'.
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Healthy Lifestyle in vijf fasen
1. Reactief
Waar teveel verzuim is worden lokaal programma’s opgericht om de
werksfeer of werksituatie te verbeteren.

2. Impulsief
Wij zien in deze tweede fase wel de energie en initiatieven voor Healthy
Lifestyle terug. Ze komen voort uit enthousiaste medewerkers en
afdelingshoofden.

3. Constructief
Directie en management hebben een beeld gevormd, een visie
geformuleerd en daarbij een route uitgestippeld om te komen tot een
Healthy Lifestyle.

4. Perspectief
Healthy Lifestyle is van de medewerkers en leidinggevenden. Ze
hebben de gedeelde visie van de organisatie vertaald naar concrete
processen en acties.
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5. Intuïtief
Er is sprake van een gedragen Healthy Lifestyle cultuur. Hierin zijn de
uitingen van de organisatie in het verlengde van de Missie en de Visie
van het bedrijf.
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Resultaten
Intuïtief
intuïtief

Perspectief
perspectief

Constructief
constructief

Impulsief
impulsief

Reactief
reactief
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Healthy Lifestyle houdt niet
op bij de poort van de
werkgever of begint bij
de voordeur van de
werknemer
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Heliumm fasen
Volgens het Heliumm kan een organisatie met verschillende thema's in
verschillende fasen actief zijn. De ontwikkeling naar volwassenheid in
een opvolgende fase wordt bereikt indien alle onderdelen van een
voorliggende fase gerealiseerd zijn. Zo geeft een fase de effectieve
inzet van Healthy Lifestyle initiatieven weer. Deze fasen worden
beschreven volgens algemene principes en richtlijnen. De detail
uitwerking van de Heliumm aanpak is per organisatie verschillend
omdat de behoeften en de ontwikkeling op het gebied van Healthy
Lifestyle verschillen. Per branche, organisatie en afdeling kan men op
verschillende manieren werken aan de ontwikkeling van Healthy
Lifestyle.
De eerste fase beschrijft een organisatie die zich voornamelijk richt op
het omgaan met verzuim en de gevolgen daarvan. De laatste
ontwikkelfase beschrijft een organisatie die optimaal schakelt tussen
gezondheidsrisico's en preventie en die op individueel niveau met
medewerkers afstemt. De weg erheen kenmerkt zich door toenemende
grip op de investeringen in een gezondere leefstijl en de resultaten
hiervan. En dat betekent ook meer pro-actief dan reactief omgaan met
gezonde leefstijl en inzetbaarheidsvraagstukken.
Om te bepalen in welke fase een organisatie zich bevindt behoort een
audit en scans, surveys en interviews tot de mogelijkheden. Deze
analyseren op verschillende facetten de status van het onderwerp
Healthy Lifestyle. Om een indruk te geven van de fasen volgen een
aantal algemene kenmerken per fase.

24

25

Fase 1: Reactief
Waar teveel verzuim is worden lokaal programma's uitgevoerd om de
werksfeer en/of de werksituatie te verbeteren. Soms wordt de manager
vervangen of beter opgeleid. We spreken van een reactieve manier van
opereren. Feitelijk is er enkel sprake van verzuim- of ziektemanagement
en is er door de dagelijkse dynamiek ook niet veel tijd om echt aan de
slag te gaan met preventie. Wel worden managers en leidinggevenden
af en toe bevraagd naar de motivatie en stress van medewerkers. In
deze eerste fase zijn de mensen in de organisatie voornamelijk
onbewust onbekwaam.
Fase 2: Impulsief
Er is al wel wat enthousiasme ontstaan voor Healthy Lifestyle met hier
en daar voorzichtig wat initiatieven op dat gebied. Voortgebracht door
enthousiaste medewerkers en afdelingshoofden; zij krijgen en nemen
ruimte om initiatieven te starten en uit te proberen. Deze initiatieven
ontstaan nog vaak los van generiek beleid, maar leveren wel al
verrassende resultaten op. Er is echter nog geen samenhangend programma met een sponsor, eigenaar of portefeuille houder. Successen
krijgen vaak geen na of opvolging. Vanuit het middenmanagement
kunnen we wel al praten over de gezondheid en arbeidstevredenheid,
al ontbreekt inzicht op basis van metingen of cijfers. Het thema krijgt
wel degelijk al ruimte en is onderwerp van gesprek, maar echte focus
en visie ontbreekt nog.
Fase 3: Constructief
Directie en management hebben zich een beeld gevormd, een visie
geformuleerd en daarbij een route uitgestippeld om te komen tot een
Healthy Lifestyle. Er is in deze fase echter nog geen directe regie op het
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onderwerp. Afdelingen hebben budget, kiezen voor thema's en zijn
zichtbaar aan de slag. Mensen vinden elkaar waardoor er gedeelde
doelen op het gebied van Healthy Lifestyle ontstaan.
Fase 4: Perspectief
Healthy Lifestyle is van de medewerkers en leidinggevenden. De gedeelde visie van de organisatie is vertaald naar concrete processen en
acties. Er worden bewezen communicatie technieken ingezet. Mobiele
technologie helpt om op persoonlijk niveau een dialoog te voeren. Op
die manier wordt de persoonlijke behoefte van medewerkers beter
zichtbaar en kan hier beter op worden ingespeeld. De werkgever staat
voor een gezonde werkomgeving en is een voorbeeld voor anderen. De
werknemers nemen tegelijkertijd ook zèlf meer verantwoordelijkheid.
Een cultuuromslag is gaande of al vergevorderd.
Fase 5: Intuïtief
Er is sprake van een gedragen Healthy Lifestyle cultuur met uitingen
van de organisatie in het verlengde van de missie en de visie van het
bedrijf. De organisatie weet waar ze staat met het thema Healthy
Lifestyle en beschikt over actuele informatie en kan daar waar nodig
snel

reageren

om

ongewenste

ontwikkelingen

voor

te

zijn.

Optimaliseren is mogelijk door goed werkende dashboards en borging
van het thema op bestuursniveau. Medewerkers zijn een voorbeeld
voor elkaar maar ook voor derden zoals leveranciers, klanten en andere
organisaties. Healthy Lifestyle staat in dienst van de medewerkers.
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Wanneer het om resultaten
gaat, zoek dan een
betrouwbare graadmeter
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Vragen per fase
Reactief
- Is de voortgang afhankelijk van persoonlijke motivatie van individuen?
- Worden problemen opgelost als ze zich aandienen?
- Hoeveel tijd is er voor Healthy Lifestyle projecten?
- Kan Healthy Lifestyle vanuit een ander perspectief dan verzuim worden benaderd?
Impulsief
- Waarom zijn processen gebaseerd op bestaande kennis en ervaring?
- Hoe komt het dat beslissingen veelal ad hoc worden genomen?
- Waarom is planmatig werken aan Healthy Lifestyle niet structureel ingebed?
- Hoe komt het dat lokale successen er wel zijn maar waarom zijn deze niet bij iedereen
bekend?
Constructief
- Welke resultaten van inzet en investering zijn zichtbaar?
- Hoe komt het dat het niet lukt structureel aandacht te besteden aan Healthy Lifestyle?
- Wat zijn de belangrijkste processen voor Healthy Lifestyle om te standaardiseren?
- Welke medewerkers zijn zich in de organisatie bewust van het thema Healthy
Lifestyle?
- Welke visie en beleid is er op Healthy Lifestyle?
- Hoe kan een werkende aanpak voor verandermanagement worden geïntroduceerd?
Perspectief
- Hoe wordt de kwaliteit van het implementatieproces gemeten?
- Welke instrumenten zijn beschikbaar om de effecten en resultaten te meten?
- Waarom is het gelukt om een breed gedeelde visie op het onderwerp te realiseren?
- Hoe komt het dat medewerkers door de hele organisatie zich verbonden voelen met
het thema?
Intuïtief
- Welke stappen zijn nodig om het ontwikkel- en implementatieproces als een geoliede
machine te laten lopen?
- Welke ‘fine tuning’ en welke optimalisatieslagen zijn nog mogelijk?
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- Welke processen en standaarden dragen bij aan behoefteanalyse en bevorderen de
intrinsieke motivatie?
- Hoe zijn medewerkers verder te motiveren en bereid om aan de slag te blijven en

continu te verbeteren op het gebied van gezonder werken, leren en ontwikkelen?
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De top is slechts het
excuus voor de
beklimming

31

Recombinatie van het bestaande
De aanpak staat voor een steeds betere grip en regie op Healthy
Lifestyle en tegelijk voor betere resultaten. De 5 fasen moeten dus ook
gezien worden in het licht van effectievere inzet van middelen en een
meer op de medewerker gerichte aanpak.
Samen ontwikkelen
Samen met kennisinstellingen, waar momenteel gesprekken mee
worden gevoerd, zal de Stichting Heliumm de komende jaren deze
aanpak verder ontwikkelen. Daarbij worden organisaties en bestuurders
uitgedaagd tot een goed gesprek over de visie en ambities rond
Healthy Lifestyle. Misschien is het tijd voor een eerste verkennende stap
richting samenwerken met Stichting Heliumm, kennisinstellingen en
andere organisaties met dezelfde ambities en drijfveren.
Hoe vertel ik het?
Het verhaal over Healthy Lifestyle kan op veel manieren verteld worden.
Is het simpelweg een verkoopverhaal of vergt het veel meer van
(ver)leiderschap? Het 'verkopen' van een gezondere leefstijl heeft veel
overeenkomsten met het verkopen van een product of dienst. Alleen
'vergeten' we de basisprincipes plotseling als het gaat om Healthy
Lifestyle. Voor het promoten van leefstijl gelden dezelfde principes als
voor het promoten van reguliere producten of diensten. Hoewel leefstijl
en gedrag vaak een slag ingewikkelder is gelden deze basisprincipes.
Het is essentieel om erachter te komen wat iemands behoefte is en wat
iemand belangrijk vindt. Dat helpt enorm bij het laten landen en
gedragen krijgen van het Healthy Lifestyle gedachtegoed van een
organisatie.
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Praten met mensen is
beter dan praten over
mensen
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Wat levert de aanpak op?
De inzet van Heliumm is alleen nuttig indien er ambities zijn op het vlak
van gezondheid en welbevinden van werknemers. Door het toepassen
van Heliumm binnen de organisatie ontstaat grip op bestaande
initiatieven, creëert men een horizon en zijn resultaten beter te meten,
te analyseren en te vergelijken.
Stip op de horizon
Een visie en ambitie op Healthy Lifestyle betekent dat er een gewenst
toekomstbeeld is. Dit is veelal niet uniform en gedragen binnen de organisatie. Heliumm creëert een lange termijn doel met concrete
tussenstappen en een plateauplanning voor het vervolg.
Regie en grip op losse initiatieven
Heliumm biedt de mogelijkheid tot het verzamelen van bestaande
initiatieven: stappentellers, dieetadviezen, slaapritmes, ARBO, HRM,
vitaliteit, employability etc. De aanpak legt verbanden tussen de losstaande initiatieven om zodoende regie te kunnen voeren en de
effectiviteit van de losse oplossingen te vergroten.
Resultaten; meten en vergelijken
Is de organisatie in staat aan te geven welk initiatief wat oplevert en is
het dan mogelijk te sturen op meer geslaagde, minder of zelfs mislukte
projecten? Vanuit Heliumm zijn concrete ontwikkelingen te benoemen,
meetbaar te maken en achteraf te vergelijken.
De mogelijkheid bestaat om zich (in de branche) te kunnen vergelijken
met andere organisaties. Dit laatste juist niet in de zin van competitie
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maar om andere organisaties op het spoor te komen die succesvoller
zijn gebleken met de implementatie van bepaalde thema's.
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Uitnodiging
Dit manifest eindigt met de uitnodiging om bij te dragen en dit
initiatief verder te ontwikkelen. Heliumm heeft als ambitie om te willen
leren, organiseren, kennis te ontwikkelen en die kennis te delen. Zo wil
Heliumm bijdragen aan meer inzicht in de ontwikkeling van Healthy
Lifestyle in Nederland. Maar net zo belangrijk is het om organisaties te
ondersteunen in de strategische keuzes die zich aandienen op het
gebied van gezondheid van werknemers.
Gezondheid is een groots goed
In de vorm van “trusted advisors” denken en doen de mensen van
Heliumm mee. Met de insteek om Healthy Lifestyle voor een specifieke
organisatie beter vorm te geven door stappen vooruit te denken en de
netten op te halen van bestaande initiatieven. Maar ook door het
bieden van een vertrouwde en neutrale omgeving waar een open
dialoog plaats vindt, over dat wat zou moeten of kunnen maar nog niet
gerealiseerd is.

Ronald Cremers Dirk Moes
ronald@Heliumm.nl dirk@Heliumm.nl
06 – 51 473 237 06 – 45 636 168
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Er is meer
verdiend áán
dan mét
Healthy
Lifestyle
Dit manifest is de aanzet voor een gesprek over dat wat zou
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moeten of kunnen, maar nog niet is gerealiseerd is, over wat er nu
in uw organisatie gebeurt maar nog onvoldoende vruchten
afwerpt.

