
Aandacht voor vitaliteit, energie, zingeving en betrokkenheid zijn een aantal aspecten 
van een succesvol vitaliteitsplan. Maar hoe organiseer je een stevig vitaliteitsprogramma 
en creëer je draagvlak als je zelf een overvolle agenda hebt? Onze programmamanagers 
helpen je van A tot Z. 

3x voordelen Programmamanager
Programmamanagement is altijd een vast onderdeel van ons supportsysteem en jaarprogramma. Maar een 
programmamanager kun je ook interim inzetten als de drijvende kracht achter het vitaliteitsprogramma in jouw 
organisatie. Bijvoorbeeld:

1. De interim vitaliteitsmanager

Als je op zoek bent naar iemand die op tijdelijke basis invulling kan geven aan de rol van vitaliteitsmanager, 
zet je een programmamanager van Fitter Nederland in. We helpen je bijvoorbeeld met het schrijven en 
implementeren van het vitaliteitsplan voor jouw organisatie. Doen onderzoek en zorgen voor draagvlak.

2. Ondersteuning HRM

Met vitaliteit in je HRM portefeuille zijn je dagen al snel gevuld. Het vitaliteitsprogramma is belangrijk, maar je 
hebt er gewoonweg niet altijd tijd voor. Of je hebt niet de juiste kennis in huis. De programmamanager helpt 
je met wat jij nodig hebt.

3. Activeren vitaliteitsprogramma

Je hebt al een vitaliteitsprogramma. Er zijn verschillende initiatieven, apps en trainingen gemaakt, maar het 
komt niet goed (genoeg) van de grond. De programmamanager biedt hulp. Zo wakker je het vitaliteitsvuur 
weer aan, want het vitaliteitsprogramma is te waardevol om te laten liggen.



Gezondheidsmanagement is een vak
De kennis en ervaring die nodig zijn om het vitaliteitsplan te ontwikkelen en te implementeren in je organisatie, 
vind je bij een programmamanager. 

Iemand die het management meekrijgt. Ambassadeurs creëert en het vitaliteitsprogramma draagt. De expertise 
rondom het thema vitaliteit wordt geborgd en collega’s worden ontzorgd op hun eigen niveau. 

We kunnen je dit allemaal bieden, omdat onze programmamanagers een schil van experts om zich heen hebben, 
namelijk het team van Fitter Nederland. Zo heb je een collega én een partij voor al je vitaliteitsvraagstukken en 
uitdagingen.

Programmamanagers aan het werk:

Ambassadeursprogramma 
Een programmamanager organiseert werkgroepsessies en start een ambassadeursprogramma op. Samen maken 
jullie vitaliteit tastbaar in de organisatie.

Creëert draagvlak 
Niet alleen medewerkers, ook MT, directie en teamleiders moeten mee met vitaliteit. De programmamanager 
geeft energieke presentaties over alles wat nodig én haalbaar is om het programma te laten werken. 

Werkt samen 
Vitaliteit is één van de thema’s binnen je organisatie. De programmamanager zorgt ervoor dat er een integraal 
programma ontstaat. En in balans is met alle andere actuele thema’s en uitdagingen. En het vitaliteitsprogramma 
moet aansluiten op de organisatiedoelstellingen. 

Vergroot zichtbaarheid 
Er zijn zoveel mogelijkheden om vitaliteit op de werkvloer zichtbaar te maken. Denk aan het bedrijfsrestaurant, 
aandacht tijdens onboarding van nieuwe medewerkers of traineeships. En employer branding: een goede werk-
gever zorgt goed voor zijn personeel en laat dat zien. De programmamanager zorgt voor facilitaire zichtbaarheid, 
communicatie en verbinding met bestaande programma’s, opleidingen en activiteiten.

Regelt alles 
Activiteiten organiseren, inschrijvingen realiseren, nieuwsbrieven sturen en medewerkers uitnodigen mee te doen 
met het vitaliteitsprogramma. Een goed programma brengt ook een hoop geregel met zich mee. De programma 
manager werkt samen met het team van Fitter Nederland. Van strategie tot uitvoering: we regelen het voor je!

Meer weten of hulp nodig? Kijk op www.fitternederland.nl

Aan de 
slag?

Onze programmamanagers zijn vanaf 8 uur tot 32 uur per 
week beschikbaar. Samen bouwen we aan een duurzaam 
supportsysteem voor jouw organisatie. 

Bel 026 844 8445 voor meer informatie.


