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Samenvatting

Blue zones 
positief vertrekpunt voor gezondheidsmanagement 
Het eigen gezondheidsgedrag van medewerkers is voor werkgevers 
de grootste uitdaging voor gezondheidsmanagement, blijkt uit ver-
schillende onderzoeken en publicaties. Kennelijk schort daar wat aan. 
Toch wil ieder mens gezond en gelukkig zijn. Het gaat dus om het 
vinden van de juiste aanpak. Maar welke dan? De laatste inzichten over 
gedragsverandering geven hiervoor richtingen aan. Een positief per-
spectief werkt veel beter dan iets moeten of iets niet meer mogen. 

Daarom zijn wij uitgekomen bij de ‘blue zones’. Hierop hebben wij een 
aanpak gebaseerd die aanspreekt, medewerkers in staat stelt hun 
eigen keuzes te maken en die intrinsieke motivatie en zelfregie stimu-
leert. Graag stellen wij deze aanpak beschikbaar aan u als werkgever.

• Wat willen uw medewerkers als het  
gaat om gezondheid?

• Welke rol wensen zij hierbij van u als  
werkgever?

• Hoe kunt u medewerkers het best  
stimuleren?

• Blue zone relevant voor duurzame  
inzetbaarheid

• Met blue zone aan de slag!

Benut de blue zones bij het gezond-
heidsmanagement van uw organisatie! 
Gebaseerd op de levenswijze van men-
sen in de ‘blauwe’ zones in de wereld, 
waar mensen gemiddeld langer en ge-
zonder leven. Een gezonde levensstijl 
van medewerkers,  het meest lastige 
onderwerp voor een werkgever om in 
de eigen organisatie aan de orde te  
stellen. Maar met een positieve aanpak 
kunt u de zelfregie van uw mede-
werkers stimuleren en hun intrinsieke 
motivatie vergroten. Het concept blue 
zone maakt het mogelijk om per mede-
werker naar hun gezondheid te kijken 
en stelt hen in staat hun eigen keuzes 
te maken. Hoe? Wij hebben voor u op 
een rij gezet hoe u uw medewerkers  
zo het best kunt ondersteunen en  
stimuleren. Waardoor u uw bedrijf  
vitaal houdt. 
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Wat willen uw medewerkers?

Hoe kunt u medewerkers het best stimuleren?

Welke rol wensen zij van u als werkgever?

Gezondheidsmanagement dat aansluit bij wat uw mede-
werkers willen, is het makkelijkst te implementeren en is 

 

Hierover weten wij steeds meer. In de persoonlijkheids-
psychologie is de ‘zelfdeterminatietheorie’ (ZDT) uit 2000 
een belangrijke theorie om te begrijpen wat mensen drijft. 
De ZDT stelt dat mensen zichzelf goed willen voelen en 
zich willen ontwikkelen. 

De lichten voor gezondheidsmanagement staan dus op 
groen! De vraag is hoe u medewerkers het best kunt 
ondersteunen en stimuleren. Hierbij kunt u inzichten 
benutten uit de psychologie.

Groei!

Wij noemden al de zelfdeterminatietheorie. Een psycho-
loog die in lijn hiermee dacht en werkte, is de humanist 
Carl Rogers. Hij constateerde dat elk mens wil ‘groeien’ en 
noemde dit de ‘actualisatietendens’. De beste voedings-
bodem hiervoor is volgens hem: onvoorwaardelijke waar-
dering, empathie en congruentie. 

Waardering
De waardering betekent dat medewerkers worden geres-
pecteerd om wie ze zijn en dat de gewenste ontwikkeling 
in nauwe afstemming met henzelf plaatsvindt, ook zoveel 
mogelijk in lijn met wat zij zelf willen. Deze ‘positieve inter-
venties’ zijn bij gezondheidsmanagement ‘de kortste weg’, 
aldus de American Journal of Health Promotion. 

Empathie
De empathie van Rogers houdt bijvoorbeeld in dat u 
medewerkers stimuleert met (positieve) vragen die hen 

In hoeverre willen zij dat u hen helpt om gezond te blij-
ven? Welke rol wensen zij? Hiernaar hebben onderzoek 
gedaan onder werkenden. Belangrijke uitkomsten:
•  83% van de werkenden vindt het ok als hun werkgever 

hen helpt om gezond te blijven. 
•  Nog eens 7% zegt dat hun werkgever hen hierbij ‘mis-

schien’ mag helpen. 
Dat is dus heel veel. Een grote kans! Onderwerpen die zij 
noemen, hebben vaak te maken met beweging en voe-
ding, bijvoorbeeld wandelmeetings en fruit op kantoor.

Hierbij spelen drie basisbehoeften een rol:
•  de behoefte aan autonomie, dus zelf kunnen bepalen
•    de behoefte aan competentie, ofwel het kunnen 

omgaan met wat je in je leven tegenkomt
•    de behoefte aan verbondenheid met anderen en je 

geaccepteerd te voelen
Het is dus belangrijk om uw medewerkers zoveel mogelijk 
invloed te geven op de keuze van hun ontwikkeling én 
hun thema’s. 

spiegelen, bijvoorbeeld: ‘Ik denk dat jij dit prima kunt. Hoe 
zouden we dat mogelijk kunnen maken?’ Deze hebben 

Congruentie
Congruentie betekent in een werksituatie dat u als mana-
ger zelf ook doet wat u tegen medewerkers zegt, oprecht 
bent en hen stimuleert op hun persoonlijke groeipad.

. 

Rogers, Wikipedia: 
nl.wikipedia.org/
wiki/Carl_Rogers. 
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Bevestiging

Ook de lessen uit het behaviorisme kunnen worden  
benut. Deze gaan over het geven van (ook weer positieve) 
bevestiging! Dit stimuleert en versterkt gewenst gedrag. 
Maar pas op: beloon niet zozeer de prestatie maar  
vooral de activiteit, het gedrag. En hou de ‘beloning’ 
beperkt. Zo voorkomt u dat de extrinsieke motivatie  
de intrinsieke motivatie gaat verdringen en dat een  
mede werker stopt met het gedrag als de beloning niet 
meer wordt gegeven. 

Belangrijk is dus:

•  Sturen op wat wél goed gaat en dat versterken, 
in plaats van aandacht besteden aan wat niet 
goed gaat. 

•  Vragen stellen. Een vraag stellen roept op zich-
zelf al een denkproces op. Dit kan ook in de 
vorm van een testje of een enquête.

•  Keuzemogelijkheden bieden, waardoor mede-
werkers hun eigen keuzes kunnen maken, uiter-
aard binnen het kader van de werksituatie.

Negen kenmerken
Uitgezocht is wat deze gebieden tot ‘blue zones’ maakt. Wat blijkt, is dat er negen ‘determinanten’  
zijn die deze gebieden gemeenschappelijk hebben. Drie ervan hebben te maken met voeding.  
De kenmerken van een blue zone zijn: 

1 Regelmatig bewegen

Mensen die in de blue zones leven, hebben gedurende de dag regelmatig beweging. Ze tuinieren en gebruiken in huis 
weinig elektrische hulpmiddelen. Ze blijven ook hun hele leven actief.

2 Een doel of passie hebben

In Japan noemt men dat ‘Ikigai’ (‘reden om te leven’), in Costa Rica ‘plan de vida’. Dat is waarvoor iemand wakker wil 
worden. Een ‘levensdoel’ kan zelfs zeven jaar extra levensverwachting opleveren!

3 Af en toe terugschakelen

Mensen in de blue zones zijn heel actief, maar schakelen ook af en toe terug. In Okinawa (Japan) denkt men een paar 
keer per dag aan de voorouders, in Ikaria doet men overdag een dutje, in Sardinië heeft men een happy hour.

Dit zijn blue zones!
Blue zones zijn gebieden op aarde waar mensen langer, gelukkiger 
én gezonder leven. Deze liggen vaak aan zee. Daar komt ook de  
naam vandaan. Maar belangrijker is de levenswijze van deze mensen. 
De blue zones zijn: Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië),  
Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Griekenland) en Sardinië (Italië).
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4 Je maximaal 80% vol eten

In Okinawa is er een 2500 jaar oude confuciaanse mantra die mensen eraan herinnert om te stoppen met eten als hun 
maag voor 80% vol is. Mensen in de blue zones eten in de avond veelal niet meer.

5 Plantaardig voedsel eten

Veel honderdjarigen in de blue zones verbouwen hun eten zelf en eten plantaardig, vooral bonen zoals tuinbonen, soja-
bonen en linzen. Vlees eten zij weinig, vis staat wel vaak op het menu.

6 Een beetje wijn drinken

In de blue zones drinkt men regelmatig wijn, met mate, voor de gezelligheid, samen met vrienden of bij de maaltijd. Het 
best is uiteraard biologische wijn zonder toevoegingen. Of dit inderdaad zou moeten horen bij een blue zone, daarover 
zijn de meningen verdeeld…

7 In een gezonde omgeving verblijven

Een blue zone is doorgaans een groene omgeving met frisse buitenlucht. Dat kan aan zee zijn, maar dat hoeft niet per 
se.

8 Wees spiritueel

Vrijwel alle honderdjarigen uit de blue zones behoren tot een geloofsgemeenschap. Spiritualiteit en regelmatig samen-
komen met anderen dragen bij aan hun gezondheid!

9 Met familie en vrienden zijn

Een ander kenmerk van de honderdjarigen is, dat zij veel met familie en vrienden samen zijn. Zij investeren in relaties en 
nemen tijd voor hun kinderen. Ook blijven ze elkaar steunen.

 
Blue zone relevant voor duurzame inzetbaarheid

 Het concept blue zone helpt om op een positieve 
manier concreet te maken wat gezond leven is. 
Ook is het relevant voor duurzame inzetbaarheid, 
omdat het de relatie legt met gezond ouder wor-
den. Want de gemiddelde levensduur neemt in 
Nederland gestaag toe, maar ook het aantal men-
sen met een chronische ziekte groeit, van éénderde 
nu naar 40% in 2030, is de verwachting. 
Bovendien zijn er grote individuele verschillen. 

Mensen met een lagere opleiding worden bijvoor-
beeld gemiddeld minder gezond oud en ook min-
der oud dan mensen met een hogere opleiding. 
Het concept blue zone maakt het mogelijk om 
individueel, dus per medewerker, naar gezondheid 
te kijken. Ieder kan voor zichzelf bepalen hoe 
‘blauw’ zijn of haar leven is en waar verbetering 
mogelijk is.
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  Tip 1

maak van blue zone een kwartaalthema en stel hiermee 
verschillende onderwerpen aan de orde.

  Tip 2

maak van blue zone het thema van een gezondheidsweek 
en kleed de week aan in de sfeer van de blue zones, met 
veel groen en het blauw van de zee.

  Tip 3

organiseer een workshop over blue zone en laat mede-
werkers voor zichzelf bepalen hoe ‘blauw’ hun eigen leven 
is – en waar zij zouden willen verbeteren.

  Tip 4

maak van uw organisatie zelf een blue zone, zoals wij zelf 
hebben gedaan.

  Tip 5

hou in het bedrijfsrestaurant een blue zone week, met 
ingrediënten en gerechten uit deze streken.

Met blue zone aan de slag!
Het concept blue zone is een leuke, passende manier om een impuls te geven aan gezondheidsmanagement 
in uw organisatie. Het leent zich bij uitstek om aandacht te besteden aan allerlei onderwerpen, zoals voeding, 
beweging, ontspanning en zingeving. Ook kan iedere medewerker op basis van zijn eigen intrinsieke motivatie 
er wat anders uit halen. Dit bevordert zelfsturing.

Enkele ideeën en tips om met blue zone in uw organisatie aan de slag te gaan:

Wij helpen u graag! 

Om te zorgen dat uw bedrijf ook gezond en wendbaar blijft, maakt u vandaag de  
juiste keuze. Als ervaren kennispartner helpt VGZ daar actief bij. We vinden passende  

werkgeversportal van Nederland. Het resultaat: minimaal 10% gezondere medewerkers.
VGZ Zakelijk. Zo werkt gezondheidsmanagement.      

VGZ Arnhem.

In ieder geval geldt: positief werkt! Want leven in een blue zone, wie 

wil dat nu niet? En ieder kan er zijn eigen verbeterpunten uit halen. 

Maak van uw organisatie een blue zone!


