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Inleiding  

Vitaliteit  komt als thema steeds vaker ter tafel.  
Het wordt door het bedrijfsleven vaak gelijkgesteld aan duurzame inzetbaarheid. Vanuit de 
Nederlandse Overheid wordt dit thema ook wel aangeduid met arbeidsparticipatie, 
waarvan het behoud en de bevordering topprioriteit is. Een actueel thema dus in de snel 
veranderende economie, de veranderende arbeidsmarkt, de vergrijzing van de 
beroepsbevolking en ontwikkelingen rondom de AOW. 
 
Essenceiam heeft een impactvolle maatwerk-interventie ontwikkeld waarmee werkgevers 
en medewerkers geholpen kunnen worden in het nemen van hun eigen 
verantwoordelijkheid voor vitaliteit .  
Het is niet zozeer een ‘extern normatief meetinstrument , zoals de meeste scans en 
vragenlijsten die externe benchmarks hanteren als norm. Het is ook geen interventie die 
(zoals je veel ziet in de huidige checks, scans en testen) vragen stelt over diverse 
vitaliteitsaspecten en daarop laat scoren. Geen tool derhalve dat de invuller vergelijkt ten 
opzichte van een ‘norm-groep’ . 
 
Wat veel instrumenten missen is het actief betrekken van gevoelens en onderliggende 
behoeften. Het is van belang vitaliteit óók als iets subjectiefs en persoonlijks te 
beschouwen. Als iets dat raakt aan persoonlijke perceptie en motieven.  
Dat pleit aanvullend voor een gevoelige subjectieve benadering.  
Vitaliteit gaat over jouw persoonlijke vermogen én over jouw beleving daarbij!  
Verminderde vitaliteit , veroorzaakt door wat dan ook, geeft stress en dat saboteert als het 
ware je persoonlijke vermogen. Vanuit zelfverbinding ervaar en voel je weer ontspanning, 
en kom je tot bewuste keuzes. Dat voelt vitaal!  
 

Zelfverbinder 
Essenceiam wil impactvolle interventies;  interventies die bovendien een blijvend effect 
sorteren. Ervaring leert dat het betrekken van gevoelens en onderliggende behoeften daar 
een wezenlijke bijdrage aan leveren. Een ‘gevoelige en behoeftige’  subjectieve benadering 
van vitaliteit geeft die impact en dat effect.  
Dat maakt dat de ZelfVerbinder Vitaliteit ontwikkeld is.  Een ZelfVerbinder stimuleert 
reflectie op ‘zichzelf’ ;  de eigen gevoelens, strategieën en overtuigingen.   
 
Het is een effectief meet- én ontwikkelinstrument geïnspireerd op de wetenschappelijk 
onderbouwde waarderingstheorie en de Zelf Konfrontatie Methode (ZKM). 
 
De ZKM (Zelf Konfrontat ie Methode) is een evidence based methodische aanpak, wetenschappelijk getoetst  in het 
researchprogramma 'Valuation and Motivat ion' van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
De methode heeft  internationaal de erkenning 'excellent ' gekregen en wordt al zo'n 30 jaar toegepast en 
doorontwikkeld.  
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De ZelfVerbinder Vitaliteit geeft daarmee een heel ander perspectief , het persoonlijke 
perspectief vanuit de medewerker . Het betrekt actief persoonlijke gevoelens en 
onderliggende behoeften. 

De ZelfVerbinder Vitaliteit  stimuleert bij de persoon reflectie, zelfverbinding en actie, en is 
toepasbaar voor groepen medewerkers in organisaties én voor individuen. 
Het raakt het thema ‘vitaliteit ’  door 20 zorgvuldig samengestelde vitaliteitszinnen en 16 
gevoelens met elkaar in verbinding te brengen.  
Daardoor krijg je vanuit diverse perspectieven meer zelfinzicht en bewustwording, en een 
andere kijk op hoe vitaliteit als het ware met jou speelt, en hoe jij je eigen ‘vitaliteits- en 
gevoelensinstrument ’  kan bespelen. 
Je snápt niet alleen waar het bij jou om gaat als je kijkt naar vitaliteit , maar (be)gríjpt het 
ook beter, waardoor je je vitaliteit  op een andere (gevoelige) manier gaat beleven en 
ervaren, en daadwerkelijk gemotiveerd bent en in staat bent om die te veranderen. 
 
De ZelfVerbinder Vitaliteit zet aan tot gemotiveerde en gerichte actie. Het raakt je op 
gevoels-,  overtuigings- en identiteitsniveau en zet daarom aan tot blijvende verandering. 
Het stelt je in staat jezelf weer te ontdekken en je motivatie en passie te hervinden.  
Het geeft ruimte;  ruimte aan je totale persoonlijke vermogen en de balans en ontspanning 
daarbinnen. 
 

Voor wie? 
De ZelfVerbinder Vitaliteit is er voor iedereen, en is zowel curatief als preventief 
toepasbaar. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het zet aan tot een persoonlijke 
dialoog. Dat is essentieel voor de aandacht, de impact, de motivatie tot veranderen en de 
verankering. 
De externe dialoog met een begeleider zet met de zelfverbinder aan tot een interne 
dialoog, en dat leidt tot (zelf)verbinding. Het is de basis voor bewustwording en het nemen 
van verantwoordelijkheid, eigenaarschap en regie.  
 
Voor organisat ies laat het de medewerkers zich vitaler verbinden, vitaler voortgaan in hun 
ontwikkeling en loopbaan en beter presteren. Het kan helpen stress te reduceren en 
verzuim te verminderen. 
En voor de medewerkers die mogelijk buiten de onderneming meer mogelijkheden hebben 
geeft het een veel kansrijker vitaler vertrek. 
 

De ZelfVerbinder Vitaliteit  
 
- heeft impact door gerichte dialoog (tussen persoon en begeleider)  
- betrekt persoonlijke gevoelens en motieven 
- vergroot de vitaliteit , productiviteit , actie gerichtheid,  betrokkenheid en motivatie 
- vermindert het verzuim 
- draagt bij aan ‘vitaal vertrek ’  

Het geeft geen adviezen, maar geeft  vanuit  zelfinzicht en zelfverbinding ruimte voor 
gemotiveerde actie.  
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Opzet 
De ZelfVerbinder Vitaliteit  is niet zozeer een meetinstrument of test, maar vooral een 
ontwikkelingsinstrument.  
Reflectie en dialoog nemen een centrale plaats in. De ZelfVerbinder vraagt niet naar jouw 
mening, opvatting of zienswijze, maar naar wat j ij vanuit een gevoelsmatige betrokkenheid 
belangrijk vindt. Vanuit meer en nieuw inzicht kan zo je perspectief op vitaliteit  vergroot 
worden. En zelfsturend met gerichte actie kan je zo je eigen vitaliteit bevorderen. 

Werkwijze en rapportage 
De ZelfVerbinder Vitaliteit  bestaat uit het koppelen van 16 gevoelens aan 20 bij dit thema 
relevante kernachtige uitspraken. Dat doe je zelf achter de computer en het neemt 
ongeveer 30 minuten in beslag. Hieruit volgt een rapport dat in een ontdekkend gesprek 
van ongeveer 1 ,5 uur samen met jou onderzocht wordt.  
 
De dialoog maakt dat de neiging om iedere keer terug te vallen op hetzelfde deel van het 
voor jou allang bekende verhaal doorbroken wordt. En dat je een nieuw en inzicht gevend 
hoofdstuk aan je eigen ‘vitaliteitsverhaal ’  kan toevoegen. Door dit nieuwe inzicht krijg je 
een andere kijk op jouw mogelijkheden tot verandering, en kom je gemotiveerd in actie, 
waardoor je vitaliteit  bevorderd wordt. 
 
Na afloop krijg je naast het rapport ook een uitgebreide leeswijzer mee, waarmee je 
achteraf in alle rust en in je eigen tempo zelfstandig een aanvullende verdieping kan 
aanbrengen. Hierbij kun je je inzichten vertalen naar één of meerdere concrete acties tot 
verandering. 

Kwaliteit en Vertrouwelijkheid 
De kwaliteit van de begeleiding wordt gegarandeerd door een professionele ZKM-
begeleider (postacademische opleiding tot ZKM-consultant/ ZKM-coach), die regelmatige 
bijscholingen heeft onder auspiciën van de ZKM Vereniging.  
essenceiam onderschrijft de ethische gedragsregels van de ZKM Vereniging. 
 
Vóóraf maken we duidelijke afspraken over de rapportage. Je ontvangt een schriftelijke 
rapportage van je eigen zelfonderzoek. De inhoud van de ZelfVerbinder Vitaliteit  is 
vertrouwelijk en alleen voor jou toegankelijk. Er wordt niet aan derden gerapporteerd.  

Investering 
De ZelfVerbinder Vitaliteit  vergt een investering van 30 minuten voor het invullen, en 1 ,5 
uur voor de bespreking van de resultaten met de ZKM-begeleider. 
 
essenceIam vindt dat begeleiding voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Dat 
maakt dat voor particulieren aangepaste tarieven gehanteerd worden. En afhankelijk van 
de draagkracht kunnen we overleggen over eventuele korting. 
Neem voor de financiële investering contact op met essenceIam.  
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BERT HOLMAN 
 
mede-weter & perspectief ontdekker  
 

 

mobile:  +31  6 36 14 09 62 
 
Juffermansstraat 40, 2341  JK  Oegstgeest  
 
bert@essenceiam.nl  
 
www.essenceiam.nl 

BEGELEIDING MET VERSTAND EN GEVOEL 

http://www.essenceiam.nl/

