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Energie om te doen wat telt: gezond én duurzaam

Het Vital Zone instituut is de non profit stichting die organisaties, 
coalities en vitale veranderaars helpt om vitale zones te 
ontwikkelen. Met frisse perspectieven, smeden van samenwerking, 
begeleiding en impactbeoordeling (Vital Zone predicaat). 

1. Ontdekken en zichtbaar
maken wat telt. Consistent 

visie en onderzoek benutten

Met wie?
Vitale coalities

Hoe?
Programma’s, tools, tellers & 

veranderexpertise

Waarom?
Stip op de horizon. 

Gedachtengoed & predicaat

2. Krachten bundelen, 
coalities smeden en Vitale 

veranderaars verder helpen

3. Snel leren, & juiste
actie paden gebruiken. 

Impact bepalen.

Het Vital Zone instituut helpt organisaties en coalities om vitale zones te ontwikkelen. Met frisse 

perspectieven, smeden van coalities, begeleiding en impactbeoordeling. Vital zones zijn gebieden waar 

mensen vitaal en gelukkig werken, wonen en leven in een gezonde omgeving.
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SAMEN
VITALE ZONES 
ONTWIKKELEN
Vitale zones zijn gebieden waar mensen vitaal en gelukkig 
werken, wonen, leven en oud worden in een gezonde 
omgeving. Dat willen we voor iedereen. Op het werk en thuis.

doen wat telt

info@vitalzone.eu

www.vitalzone.eu
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Regie vanuit eigen zone van invloed

• Fitter willen 
voelen

• Zin in de dag
• Ritme/gezonde 

beslissingen
• Minder stress
• Wat en waarom 

begrijpen

Overgewicht
(pre) Diabetes

Roken

Bewegen

Somber

• Gemakkelijker 
gezond kiezen in 
supermarkt & 
buurtsupport

• Schulden en 
armoede beleid

• Wijkschouw/safari

• Metformine in 
water/drinkbare rivier

• Circulaire landbouw
• Gezonde en groene 

stad incl woningbouw
• Integraal zorgaanbod 

(lichaam & geest & 
sociaal)

Tomorrow belongs to those that hear it coming - David Bowie





Gezonde keuzes gemakkelijk maken
Op het punt waar je de beslissing neemt. Test vanaf 21 sept



Concept kaart Emmasingelkwadrant Eindhoven

Zin in het leven
• Buurtcamping 10-12 juli
• Overlast verminderen alcohol, drugs, verwarde personen
• Voldoende vrijwilligers
• Zorgzaam voor omgeving (bewoners/VVE)
• TAC cultuur voor iedereen / ontmoetingsplek (iedere week)
• Knap op knipbeurt
• Gemakkelijk samen werken via zaak/interesses/hobby’s
• Bibliotheek / ervaringscentrum / ontmoetingsplek  (iedere wo mi)

Vitale voeding
• Positieve gezondheid (GGD)
• Eetbare openbare groenvoorzieningen  
• Brabantwater fonteintje (water) 
• Jumbo maakt ‘t eenvoudig om gezond eten te kiezen
• Emma Vitaal menu aanbiedingen van ondernemers

Beweging
•1x per maand beweegactiviteit
• Voorzieningen op loopafstand, beweegroute
• Variatie in wandel, sport-, speel- en hangplekken

Zinnig werk & inkomen
• Emma safari (jeugd) (april)
• Huiskamer / Sprinkplank040/ beschut werk / mee helpen
• Talenten erkennen & actief vrijwilligerswerk
• Expats betrekken, crowdfundng

Thuis voelen & erbij horen
• Prettig en veilig met GLOW/DDW (okt/nov)
• Adoptie water/park/beweegpad door de wijk 
• Slaapplekken / Onveiligheid oplossen
• Dubbelgebruik/shared spaces / offices
• Goed onderhouden huizen
• Goede buren (happy koffie hour/jumbo pakket vd week)

Gezonde omgeving
• Groene dictators Design Academy studenten (Q1 en 2)
• Bouw woningen en Victoria park
• Bruikbaar, gevarieerd en voldoende groen
• Veilige, aantrekkelijke, aaneengesloten loop- en fietsroutes
• 30km zones autoluwe
• Toegankelijk openbaar vervoer
• Geen geluidoverlast
• Goede zorg en politie dichtbij in de wijk

Iedere maand nieuwe activiteit, 
aanbieding of info

EMMA



Vital Zone predicaat
Steeds meer organisaties merken het belang van gezond en 

duurzaam en staan voor grote opgaven. Het predicaat helpt om 

merkbaar gezonder en duurzamer te werken, wonen en leven. Met het 

predicaat maken we concreet wat iedere medewerker zelf en wat de 

organisatie als geheel kan doen. Zo werk je samen aan één geheel. Doe 

je dit al goed dan heb je recht op erkenning voor je bijzonder prestaties.

Je kunt het predicaat op 3 manieren gebruiken:
• Als organisatie om strategie, doelen en focus aan te scherpen of te verbreden. Je checkt a. of de 

doelen en beleid of praktijk van je organisatie voorkomen en of er goede normen voor zijn. b. je 

inventariseert of de organisatie voortgang boekt en welke initatieven daar het meest aan bijdragen. C. 

Je gebruikt de witte vlekken of belangrijke doelen die nog niet goed in praktijk worden gebracht om 

prioriteit te geven en activiteit te organiseren. Dit moet je ook terugzien in dashboard en rapportages.

• Als medewerker of lid van een versnellingsteam of project voor vitale medewerkers en duurzame 

inzetbaarheid. Kies 1 doel per maand en laat zien hoe je vooruitgang boekt. 

• Als bestuurder / leiding om concreet te meten waar de eigen organisatie nu staat op belangrijke maar 

soms taaie of vage thema’s zoals gezondheid en duurzaamheid. Verder helpt het als inspiratie voor 

samenwerkingsagenda met andere partijen of om meer te sturen op impact in plaats van projecten. En 

natuurlijk als inspiratie om de juiste data, sturing- en verantwoordingsinformatie te krijgen.







Verder met het predicaat om te doen wat telt

Je kunt meteen aan de slag met bronvermelding Vital Zone Instituut. 

Even bellen of mailen (info@vitalzone.eu) kan om te sparren over de eerste stappen die je in je 
eigen organisatie kunt zetten en hoe andere organisaties dat doen, bijvoorbeeld met 
versnellingsteams. Je kunt een safari boeken waarbij we met 2 experts een onverwacht mysterie 
bezoek brengen en verbeterkansen opsporen samen met enkele enthousiaste medewerkers. 

Ben al een voorloper dan kun je als organisatie een zelf assessment opsturen. Dan beoordelen we 
of je het predicaat al mag voeren of welke stappen er nog genomen moeten worden.

Wil je het predicaat gebruiken voor een wijk of andere organisaties adviseren en begeleiden aan 
de hand van het predicaat? Neem dan eerst contact met ons op.

Wij en alle partijen die bezig zijn om gezond en duurzaam in praktijk te brengen horen graag welke 
initiatieven het meest aan de zoden zetten.

Hartelijke groet,

Team Vital Zone Instituut

1 september 2020

www.vitalzone.eu

Stichting Vital Zone Instituut helpt organisaties, veranderaars en coalities om vitale zones te ontwikkelen en te doen 
wat echt telt. Met frisse perspectieven, smeden van coalities, begeleiding en impactbeoordeling zijn we een hefboom 
voor gezonde systemen en organisaties. Vital zones zijn gebieden waar mensen vitaal en gelukkig werken, wonen 
en leven in een gezonde omgeving.

http://www.vitalzone.eu/


Meer energie om te 
doen wat telt
voor vitale 
Veranderaars

(opleiding: leren & presteren) 



Pledge
Bijdrage aan vitaler, gezonder én duurzamer Nederland.
Steun is fijn!

• Bevorderen van inzicht en toepassing van Vitale 
Zones op drie plekken in Nederland. In Brabant 
werken we hierbij samen in een coalitie met zorg, waterschap, 
provincie en bedrijfsleven; in Limburg met zorgorganisaties, water 
organisaties en gemeenten en in de rest van Nederland via 
kennisinstituten, landelijke overheden, provincies enhet Alles is 
Gezondheid netwerk;

• Ondersteunen organisaties en wijken om te doen wat 
telt, met behulp van innovatieve tools zoals het Vital Zone 
predicaat en de Wijkwatermeting; 

• Opleiden van Vitale Veranderaars om meer energie te 
hebben en houden en te doen wat telt op gebied gezond & 
duurzam;

• Zoeken van twee internationale 
samenwerkingspartners
om vitaliteit en geluk in een gezonde omgeving verder te brengen 
met Engelse versie van de zes pijlers en 3 zones van Vitale 
Zones. Bijvoorbeeld de hele Maasvallei.


