Eigen regie, een kwestie
van doen en volhouden
Waarom vertoont de ene medewerker wel gezond gedrag en de
ander niet? En hoe kan een werkgever invloed uitoefenen hierop?
Eigen regie staat voor het vertonen van gezond gedrag en het volhouden daarvan.
Daarbij spelen bij medewerkers hun vermogen en houding een rol. Bij organisaties zijn dat de
geboden faciliteiten en de cultuur. Met het Eigen Regie Model geven we de balans tussen deze
vier weer en geven we praktische tips om de impact van interventies en beleid te vergroten.
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Wetenschappelijke reflectie
op het thema eigen regie

Opmerkelijk

85% van de medewerkers vindt…
dat de werkgever zich mag bemoeien met vitaliteit

Hoe is het wetenschappelijke model opgebouwd?
Het Eigen Regie Model
(ontwikkeld door Zilveren Kruis)

Ik kan

Ik ben geïnformeerd

Krijg ik voldoende informatie en uitleg? •
Ken ik het beleid van de organisatie op dit terrein? •

Ik krijg mogelijkheden

Ik doe
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Ik ben bewust

Ondersteunt de organisatie mij met •
(praktische) faciliteiten en kaders
in het behalen van mijn doelen?

> Geef ik vorm aan mijn plannen?
> Voer ik uit wat ik wil?
> Ben ik in actie gekomen?

• Weet ik hoe ik het moet doen?
• Weet ik genoeg van het
onderwerp af?
• Realiseer ik me het belang ervan?
• Heb ik voldoende zelfkennis?
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> Zorg ik dat ik het blijf doen?
> Gaat het soms al vanzelf?
> Ga ik er mee door ook
als het lastig is?

Ik wil

• Heb ik mijn doelen helder gesteld?
• Geloof ik dat ik het kan?
• Ga ik ervoor?
• Is dit wat bij mij past?
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• Ben ik capabel om het te doen?
• Bezit ik de vaardigheden?
• Creëer ik omstandigheden om het te doen?
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Passen deze gezondheidsthema’s •
binnen mijn organisatie?
Kan ik het maken hiermee bezig te zijn? •
Wat vinden anderen ervan? •

• Heb ik de moed om het te doen?
• Sta ik het mezelf toe?
• Gun ik het mezelf?

Hoe bereik je de medewerkers?
Onderzoek onder ruim 1000 medewerkers
laat zien dat een werkgever invloed kan
hebben op het gedrag van de medewerker.

Door aandacht te hebben voor de
wijze waarop je het gezondheids
beleid inricht. Wij noemen dit
impactvergroters.

Opmerkelijk

Zorgen voor faciliteiten is voor werkgevers het
makkelijkst, maar is onvoldoende om mensen
in beweging te krijgen.
Uit het onderzoek blijkt dat vooral de
werkwoorden aan de onderkant van het
model (ik mag, ik wil en ik ben bewust)
invloed hebben op het doen en volhouden
van gezond gedrag.

Houding

Het versterken van:
‘ik ben bewust’ en ‘ik wil’

Cultuur

Het versterken van ‘ik mag’

Niveau leidinggevende:
• Maak ruimte voor de dialoog over de
motivatie en bewust gezond gedrag
van je medewerkers
• Help mensen bij het aanvoelen en
aangeven van grenzen
• Inspireer zelf door voorbeeldgedrag

Impactvergroters:
om als werkgever invloed te krijgen
op het gedrag van medewerkers is
het belangrijk te weten aan welke
knoppen je kunt draaien.

Zet faciliteiten zo in dat ze •
zichtbaar, voelbaar en tastbaar
een bijdrage leveren aan de
organisatiecultuur
Kijk naar type interventies: •
make it fun (leuk voor nu, goed
voor later)
Voer de dialoog over •
gezondheid en vitaliteit

Niveau gezondheidsmanager:
• Vind een doelgroep die bewust
en gemotiveerd is
(of)
• Zorg ervoor dat de interventie
bewustzijn en motivatie triggert

Communiceer slim en •
inspirerend over je gezond
heidsbeleid

Opmerkelijk

Uit het onderzoek blijkt een positief verband tussen
‘ik mag’ en ‘ik wil’. Heerst er in een organisatie een
goede gezondheidscultuur dan is de motivatie om
aan een gezonde leefstijl te werken groter

Quickstart bij voeding, ontspanning en beweging
Het gaat om het vinden van de juiste knop bij medewerkers
Is in uw organisatie ontspanning het probleem?
Zorg dat medewerkers tijd
en ruimte gaan maken

Vaardigheden

Is in uw organisatie voeding of beweging het probleem?
Zet in op het versterken van
intrinsieke motivatie en de
bedrijfscultuur

Houding
en cultuur

Beklim de trap van Quirke
Ik ben ge
informeerd

Actie Interactie

Ambitie

Wordt ervaren
als sterk ontwikkeld.

Ervan weten
Email
Posters
Nieuwsbrief
P-Blad

Ik mag

Wordt ervaren als
laag ontwikkeld.

Begrip hebben
Peptalk
Presentatie

Ondersteunen

Betrokken voelen

Verbonden voelen

Training
Interactieve media
Seminar

Werkoverleg
Feedback sessie
Groepsgesprek
Workshop

Samen problemen
aanpakken

Interactiviteit

Hulp nodig bij de juiste knoppen?
Wij snappen ook: geen enkele organisatie is hetzelfde.
We gaan graag met u op zoek naar impactvergroters
die bij uw organisatie en medewerkers passen.
Neem daarvoor contact op met uw adviseur Gezond Ondernemen

