
Op vrijdag 20 maart 2020 werd Fitter Nederland 
zes jaar oud. Eigenlijk acht, want voordat we écht 
begonnen in het werkveld van vitaliteit hebben 
we eerst twee jaar lang een aantal pilots gedraaid, 
waaronder bij Alliander. Onze eerste en nog 
steeds vaste klant. Hoe dan ook, Fitter Neder-
land was jarig. Dat vieren we elk jaar groots met 
een ‘Glitter Nederland Feest’. In glitterpak zien 
we met collega’s, vrienden en familie de zon op-
komen. We draaien foute muziek en staan stil bij 
de hoogtepunten van het jaar, privé en zakelijk. 
Ook in maart 2020 stond de DJ-booth al klaar op 
ons kantoor. Maar er kwam geen feest. De wereld 
was op slot gegaan. 

Tijd voor bezinning

Projecten bij organisaties werden uitgesteld 
of stilgezet en het maken van vitaliteitsplan-
nen werd op een lager pitje gezet. Onze trai- 
ners hadden opeens een stuk minder werk. We 
namen afscheid van twee collega’s. Tijd voor 
bezinning. Samen met ons team gingen we 
terug naar de keukentafel, letterlijk. We voerden 
veel online-gesprekken met onze klanten, ons 
netwerk en met elkaar. We discussieerden, uit-
ten onze frustraties en deelden gevoelens van 
angst en eenzaamheid. Met gespannen kaken en 
samengeknepen billen sloegen wij ons door de 
dagen heen. Het was varen in de mist.   

Never waste a good crisis

Een uitspraak die goed past bij Fitter Nederland 
is ‘de tering naar de nering zetten’. Kenmerkend 
voor ons is een nuchtere aanpak met een opti-
mistische ondertoon: we doen wat nodig is, maar 
blijven focussen op het positieve. We sluiten 
onze ogen niet, maar handelen actief naar wat de 
situatie vereist. 

Deze mentaliteit betekende dat we ons gingen 
richten op het ontwikkelen van online workshops 
en trainingen, het maken van podcasts en het 
verder professionaliseren van ons platform en 
onze app. Never waste a good crisis! Daarnaast 
gebruikten we de crisistijd om dieper te graven. 
Bij alles wat we deden gingen we terug naar 
de basis, naar de essentie van Fitter Nederland. 
Waarom doen we wat we doen? Waar geloven 
we in? Wat willen we betekenen voor een ander? 
Waarom zijn we ooit met Fitter Nederland ge-
start? Wat worden na corona belangrijke waarden 
van mensen en organisaties?

Vind je waarom

Goede energie gééft plezier. Ook op het werk. 
Zonder energie is er geen fun. En zonder fun geen 
functioneren. Dat vinden en voelen wij heel sterk. 
Maar waren we deze ‘why’ door de jaren heen 
soms niet een beetje kwijtgeraakt?

Een eerlijk verhaal over vitaliteit
Vitaliteit gaat iedereen aan. En door meer aandacht te besteden aan plezier, vertrouwen, verbinding, 

zelfregie, duurzaamheid en kracht, verminder je de noodzaak van preventieve en curatieve maatre-

gelen. Dat zijn twee van de uitgangspunten van de vernieuwde aanpak van Fitter Nederland. In dit ar-

tikel delen we de inzichten en learnings die tot deze vernieuwde aanpak hebben geleid. We vertellen 

onder andere hoe wij plezier als strategie hebben gebruikt om zelf vitaal te blijven in tijden van crisis. 

En waarom we de Fitter Nederland Academie hebben opgericht. Eén ding is zeker: onze ambitie om 

Nederland fitter te maken voelen we na zeven jaar Fitter Nederland sterker dan ooit!



Als ondernemer kun je weleens in de war raken 
van maatschappelijke veranderingen of van me-
ningen van klanten. Ook kan er ruis ontstaan door 
trends, opleidingen die je volgt, mensen die je 
spreekt en nieuwe wetenschappelijke inzichten. 
We vroegen ons af: hoe kunnen wij onze over- 
tuigingen beter verweven in onze aanpak en 
beter delen met anderen? 

Plezier als strategie

Wij willen mensen vanuit plezier en een posi-
tieve mindfit helpen om fitter te worden. Onder 
andere door trainers en professionals daarin op 
te leiden. Al ruim voordat het coronavirus het 
land platlegde, waren we daarvoor ideeën aan 
het uitwerken. Om die ideeën te onderbouwen, 
verdiepten we ons in wetenschappelijke inzich- 
ten en onderzoek. We doken onder andere in de 
wereld van positieve psychologie, bevlogenheid, 
werkgeluk en groeimindset.

Hierbij stuitten we op een publicatie uit 2009 
over amplitie. Amplitie is afgeleid van het La- 
tijnse woord amplio, dat vergroten, versterken, 
vermeerderen betekent. Een amplitieve aanpak 
is een aanpak die positieve kenmerken van een 
organisatie en de medewerkers bevordert. Am-
plitie draait om plezier, vertrouwen, verbinding, 
zelfregie, duurzaamheid en kracht. Door daaraan 
meer aandacht te besteden, verminder je de 
noodzaak van preventieve en curatieve maat- 
regelen, is de gedachte. Wat je aandacht geeft, 
groeit. 

De publicatie van Ouweneel, Schaufeli en Le 
Blanc verwoordde en bevestigde wat wij tot dan 
toe vooral op basis van intuïtie hadden gedaan. 
Sindsdien hebben positieve, versterkende acti- 
viteiten nog veel meer een plek gekregen in onze 
trainingen, workshops en opleidingen. 

Zelf ervaren

Ook in ons eigen brein ging het begrip ampli-
tie steeds meer leven. Toen onze omzet in de 
zomer van 2020 door de coronamaatregelen 
een dieptepunt bereikte en de vooruitzicht-
en nog weinig bemoedigend waren, was het de 
focus op het vergroten van onze eigen energie 
die ons op de been hield. Vooral het vergroten 

van onze mentale en emotionele energie bleek 
belangrijk in het totaalplaatje van een vitale  
leefstijl. Focussen op wat wél goed gaat, vertrou-
wen hebben, in verbinding blijven met elkaar, 
aandacht voor zelfregie en persoonlijk leider-
schap door extra goed voor jezelf te zorgen; dat 
zijn aspecten waar je in deze tijd wél invloed op 
kunt uitoefenen. Maar ook: krachtig blijven door 
goed te slapen, gezond te eten en voldoende 
te bewegen. En veel lachen, heel veel lachen. 
Even foute muziek op tijdens een werkoverleg, 
een online vitaliteitsmuziekquiz met het team. 
Energieke oefeningen om met elkaar in gesprek te  
blijven en weten hoe het met iedereen gaat. Aan 
den lijve ondervonden we wat dat doet met je 
eigen energie en de energie binnen het team. 
Natuurlijk hadden ook wij onze mindere mo-
menten. Maar in een team waar verbinding en 
vertrouwen is, kun je die momenten met elkaar 
opvangen. En kun je klaarstaan wanneer het weer 
storm begint te lopen, zoals in september 2020 
gebeurde, toen de wereld even wat meer open- 
ging en we uitgestelde projecten konden oppak- 
ken. 

De Fitter Nederland Academie

Door een combinatie van factoren stevenden 
we het afgelopen jaar af op een nieuwe tak van 
sport waar we blij van werden: kennisontwik-
keling. We besloten alles wat wij leren en willen 
delen onder te brengen in de Fitter Nederland 
Academie. Daarin verbeteren we onze eigen ken-
nis en kunde, zoeken we naar nieuwe inzichten 
en gaan we het gesprek aan met deskundigen. 
Alles bedoeld om ons verhaal te verbeteren en te 
onderbouwen. Maar de Academie is niet al-
leen een manier om ruimte te geven aan onze 
eigen nieuwsgierigheid en behoefte aan groei en 
ontplooiing. Het biedt ook een platform voor het 
opleiden van trainers en vitaliteitsprofessionals 
met een amplitieve aanpak. Inmiddels staat er 
een mooi aanbod van opleidingen en leergangen. 

Ambitie

Onze ambitie is om organisaties te ondersteu-
nen bij het inrichten van vitaliteitsprogramma’s 
waarin amplitie een belangrijke plaats krijgt naast 
curatie en preventie. 



We zien dat vitaliteit steeds meer verbonden 
wordt met andere HR-thema’s, bijvoorbeeld in 
onboarding- en leiderschapsprogramma’s, beoor- 
delingscycli en medewerkerstevredenheidon- 
derzoeken. Een positieve trend. En buiten ge-
woonbelangrijk, omdat werkgevers een wezen-
lijke sociale functie vervullen. Mensen brengen 
een aanzienlijk deel van hun leven door op de 
werkvloer. Omdat de omgeving een cruciale rol 
speelt in gedrag bij leefstijl en gezondheid, is de 
rol van de werkgever van groot belang. Daar-
naast vragen krapte op de arbeidsmarkt door 
demografische veranderingen en een jonge 
generatie die anders tegen werk aankijkt om een 
andere benadering dan voorheen. De tijd is rijp 
voor een aanpak die uitgaat van plezier, verbin- 
ding en kracht. Een aanpak die mensen in de 
gelegenheid stelt te versterken wat goed gaat. 
Vitaliteit gaat niet alleen de potentiële uitvallers 
aan, maar iedereen. Jong en oud, ervaren en niet-
ervaren, dik en dun, van monteur tot directeur. 
Samen. Dit te verbinden aan alle facetten van 
duurzame inzetbaarheid, zien wij als onze taak 
binnen het werkveld van vitaliteit.

Hang in elk geval de slingers op!

Een versterkende aanpak inbedden in de orga- 
nisatiecultuur door middel van een strategische 
werkwijze: dat is amplitie in optima forma. Maar 
ook kortdurende of eenmalige activiteiten waarin 
plezier en verbinden centraal staan, kunnen al 
een positievere mindset opleveren. Juist in moei- 
lijke tijden. Veelgehoorde kritiek op kortlopende 
of eenmalige activiteiten is dat die weinig zoud-
en opleveren; ze dringen het verzuim niet terug 
en er vindt zelden gedragsverandering plaats op 
basis van een incidentele activiteit of een enkel 
moment. Die kritiek is op zich juist. Een aan-
pak wordt pas duurzaam als je werkt vanuit een 
gedegen plan en met een consistent activitei-
tenprogramma dat past bij de strategische doel-
stellingen van HR en organisatie. Tegelijkertijd 
geloven we dat elke stap er één is. Daarom is het 
zeker een goed idee om te beginnen met een 
enkele workshop, masterclass, een energizer of 
een challengeweek. Iedere slinger die je alvast 
ophangt is een stap in de goede richting en levert 
interessante informatie op over wat wel en niet 
aanslaat in de organisatie. Dat biedt een basis 

om op verder te bouwen. Het draagt bij aan het 
ontwikkelen van een duurzame visie op en pro-
grammaontwerp van het vitaliteitsbeleid.  

Wij gaan voor een Fitter Nederland

Het afgelopen jaar heeft op vrijwel iedereen 
veel indruk gemaakt. Positief en negatief. Stress 
binnen gezinnen door thuisonderwijs, onzeker- 
heid over de toekomst van werk of bedrijf, 
eenzaamheid en het gemis van elkaar. Maar 
ook een hernieuwde waardering voor bepaalde 
beroepsgroepen, meer aandacht voor onze leef- 
omgeving, ontwikkelingen op het gebied van 
thuiswerken en hybride werkplekken. In de bonte 
mengeling van individuele verhalen is er in de 
samenleving een brede aandacht ontstaan voor 
welzijn, vitaliteit en gezondheid. Daarin willen 
wij graag van betekenis zijn. Organisaties willen 
we op strategisch niveau ondersteunen met het 
inrichten van vitaliteitsbeleid voor duurzame in-
zetbaarheid. Vitaliteitstrainers willen we onder-
steunen in hun groei en kennisontwikkeling. En 
teams of bestaande programma’s willen we een 
boost geven door die spreekwoordelijke slinger 
op te hangen. Onze ambitie om het leven van 
(werkend) Nederland leuker en positiever en dus 
fitter te maken is na zeven jaar sterker dan ooit. 

Wij zorgen voor die glimlach

Samen kom je verder. Daarom delen wij onze 
opgedane kennis en ervaring graag middels een 
inspiratiesessie. Heb je behoefte aan inspiratie, 
een sparringpartner/feedback op jouw ideeën of 
wil je met ons brainstormen over vitaliteit binnen 
jouw organisatie? Neem dan contact met ons. 
Vinden wij leuk!

Namens team Fitter Nederland:

Ilona Huitink en Marije de Vries, 
oprichters en partners van Fitter Nederland

Wieke van Koten, oprichter van de 
Fitter Nederland Academie


