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VITALITEIT DEFINITIES

1) De vitaliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [vitali'tɛit] mate waarin iemand krachtig en energiek 
is Voorbeeld:`je geestelijke en lichamelijke vitaliteit verhogen door te sporten`

2) 1) Energie 2) Levendigheid 3) Levensgeest 4) Levenskracht 5) Levenslust 6) Levensvatbaarheid 7) 
Werkkracht

3) Vitaliteit is energie om te leven. Synoniemen zijn levenskracht en (hoeveelheid) energie. Bij 
vitaliteit gaat het om een gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de mens, ofwel 
om de levenskracht die iemand heeft.
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LEEFSTIJL

Preventief investeren in een gezonde leefstijl:

1. Voeding
2. Beweging
3. Ontspanning
4. Slaap
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REFLECTEER

Welke van de genoemde leefstijl elementen
verdient jouw aandacht momenteel?
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OPDRACHT

Schrijf voor jezelf op: 

Neem de verandering in je hoofd welke je zojuist 
geïdentificeerd hebt.

Welke kleine aanpassing in elk van de vier 
gebieden ga je nu al doorvoeren?
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WAARDEN: WAT IS VOOR JOU BELANGRIJK IN JE LEVEN
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8Bron: 2014 Jansen, G., & Batink, T. || Time to ACT! Uitgeverij Thema || www.timetoact.nl 



ZINGEVING
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OPDRACHT

Neem een paar minuten om antwoord te geven op de volgende vragen:
• Waar hou je op dit moment van?
• Waar ben je op dit moment goed in?
• Waar krijg je op dit moment voor betaald?
• Wat heeft de wereld op dit moment van jou nodig? Wat wil jij 

bijdragen aan de wereld?
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VEERKRACHT

Vijf niveaus om succesvol tegenslagen te overwinnen:
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1. Zorg voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid

2. Ontwikkel goede probleemoplossingsvaardigheden

3. Ontwikkel een sterk zelfvertrouwen en positief zelfbeeld

4. Ontwikkel je nieuwsgierigheid en optimisme

5. Ontdek je talent om het positieve te ontdekken in tegenslag

Bron: Al Siebert



OPDRACHT

Kijkend naar de vijf niveaus, waar valt
voor jou nog winst te behalen?
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MINDSET: GEDACHTEN EN OVERTUIGINGEN

Boekentips:
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KWETSBAARHEID EN ANDERE EMOTIES

Verschil tussen emoties en gevoelens: je kunt een heleboel emoties hebben maar niets voelen

Onthoud:
• Kwetsbaarheid heeft niets met zwakte te maken
• Het is niet iets negatiefs
• Heeft te maken met openheid, bij jezelf te rade gaan wat er zit en eerlijk naar jezelf zijn
• Authenticeit – dichtbij jezelf blijven
• Verbintenis met jezelf – je weet beter wie je bent en hoe je in elkaar steekt
• Zelfcompassie/zelfliefde
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Resultaat van Kwetsbaarheid is  Verbinding



OPDRACHT

Naar aanleiding van het verhaal en tips:
Schrijf voor jezelf eens op waar je aan zou willen werken:

1. Zorgen voor meer zelfliefde
2. Werken aan dichterbij mezelf komen
3. Werken aan meer leren voelen
4. Meer eigenwaarde ontwikkelen
5. Meer eigen regie krijgen op mijn emoties
6. ?
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