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FEITEN VITTR

VITALITEITSBURO SAM

OPGERICHT
opening door wethouder 

Rabin Baldewsingh

DEELNEMERS
circa 30 deelnemers per 

bi jeenkomst

36
netwerkbi jeenkomsten

georganiseerd 

BEOORDELEN
Het netwerk wordt beoordeeld met 

een gemiddelde score van 8,35 

HET VITALE KENNISNETWERK
Hoe zorg je voor een gezonde werkomgeving
met vitale medewerkers? Met deze uitdagingen
als uitgangspunt is  op init iat ief  van gemeente
Den Haag in 2014 het platform Fitste Bedri j f
van Den Haag opgericht.  Een jaar later is  het
platform omgetoverd tot een kennisnetwerk
gecoördineerd door SAM. Vanaf januari  2022
heet dit  kenniswerknet VITTR en maken we een
grote vervolgstap samen met al le deelnemers.

VITTR
VITTR is het kennisnetwerk in Haaglanden voor
professionals van grote werkgevers die een
duurzame bi jdrage wil len leveren in het f i tter
en vitaler maken van medewerkers waardoor
ze met meer plezier en energie inzetbaar .
VITTR deelt  kennis en informatie,  inspireert en
verbindt bedri jven en organisaties door het
organiseren van interactieve bi jeenkomsten
zoals de vital i teitsontbi jten en vital i teitstafels.
Alt i jd verfr issend, energiek,  praktisch en
themagericht.

KOM BIJ  DE CLUB
Ben je net zo enthousiast over VITTR als de HR
en vital i teit  professionals van bi jvoorbeeld
gemeente Den Haag,  TNO en Provincie Zuid-
Holland? Wil  je geïnspireerd en geactiveerd
worden en met gel i jkgestemde pingpongen
over vital i teit  en duurzame inzetbaarheid?
Sluit  je dan aan bi j  het vitaalste kennisnetwerk
in Haaglanden.

ERVAAR VITTR
Wij vinden het super leuk als je langs komt om 
zelf  te ervaren of je VITTR waardevol vindt en 
bi j  je past.  We organiseren het hele jaar door 
verschi l lende vitale bi jeenkomsten. Ki jk voor 
het actuele programma op www.vittr .nl  of  
stuur ons een mail  v ia team@vittr .nl .  

https://youtu.be/DtuuzxgYXxQ
http://www.burosam.nl/vittr-doe-mee/
http://www.burosam.nl/vittr-doe-mee/
http://www.burosam.nl/vittr-doe-mee/
http://www.burosam.nl/vittr-doe-mee/
http://www.burosam.nl/vittr-doe-mee/
https://vittr.nl/agenda/
mailto:team@vittr.nl


VITALITEITSBURO SAM

"Samen sta je sterker en bereik je meer.  Zeker 
in de wereld van vital i teit  v inden wij  het 

verstandig om samen op te trekken en kennis 
te delen om medewerkers vitaler te maken. 

Daarom zi jn wi j  partner van VITTR" 
Health Coach Program

LIDMAATSCHAP
Samen met mede professionals,  kennisexperts
en de inspirerende topsprekers versnel len we
jouw organisatie voor een duurzame
vital i teitscultuur.  

WAT KRIJG JE. . .

Lidmaatschap voor drie col lega's.
Deelname aan de vier inspiratie
bi jeenkomsten zoals de vital i teitsontbi jten
en - lunches met sprekers uit  de prakti jk en
wetenschap. 
Deelname aan minimaal twee
verdiepingssessies voor kennis uitwissel ing
en co-creatie.  
Een sportieve middag met focus op
verbinding en plezier.  
VITTR op de werkvloer:   je kunt het VITTR
activatieteam inzetten voor act ivatie en
promotie op de werkvloer.
Pingpong gesprekken voor kennis,  advies,
en het maken van verbindingen.
Nieuwsupdates

CONTRIBUTIE

De investering voor een l idmaatschap voor 
drie personen bedraagt € 2.500 excl .  btw per 
jaar.  Aanmelden kan via vittr .nl .   

kennis delen met 
gel i jkgestemden en 

leren van elkaar

schat aan ervaring

feel ing met het werkgebied

snel actuele,  
wetenschappeli jke en/of 

prakti jk informatie verzamelen

duurzame relat ies

VOORDELEN 
VITTR

in de regio:  dichtbi j

VITALITEITSBURO SAM

VITTR is een init iat ief  van SAM, een energiek 
vital i teitsbureau in Den Haag. SAM 
ondersteunt organisaties om vitale ambit ies te 
real iseren. Van strategie tot duurzame 
gedragsverandering.    

www.vittr .nl  -  team@vittr .nl  -  Michael isstraat 5 -  2521 AJ  Den Haag 

https://vittr.nl/start-vandaag/
https://www.burosam.nl/

