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BEDRIJFS-
VITALITEITSCAN

Hoe staat het ervoor met de
vitaliteitsbatterijen?
Waar liggen de wensen en
behoeften om hiermee aan de slag
te gaan?

Voordat we met vitaliteit aan de slag
gaan, willen we eerst weten waar de
verbetermogelijkheden liggen. De
bedrijfs-vitaliteitscan geeft antwoord
op twee belangrijke vragen:

1.

2.

Hierna volgt een adviesrapport.

vanaf 10 In overleg

ADVIESRAPPORT

Na de bedrijfs- vitaliteitscan wordt er
een adviesrapport opgesteld. In dit
adviesrapport staat een selectie van
interventies die het beste aansluit op
de verbeterpunten binnen uw
organisatie. Dit zal gekaderd worden
binnen de vier batterijen. Deze keuzes
worden in een presentatie verder
toegelicht.

vanaf 10 In overleg

ALGEMEEN

ENERGIE EN BALANS 
Deze training is gebaseerd op de 4 ‘batterijen’
die ons energie geven; lichamelijk energie,
mentale energie, emotionele energie en
zingeving. Om ‘lekker in je vel te zitten’ is een
goede balans tussen deze batterijen
noodzakelijk. Je krijgt inzicht in je eigen vitaliteit
en je raakt gemotiveerd om met je eigen
batterijen aan de slag te gaan. Deze
interactieve training leer je hoe je in het
dagelijkse leven meer energie en balans kunt
vinden.

6 tot 12 3 x 2 uur 

INSPIRATIESESSIE

Hoe opgeladen zijn jouw batterijen?
Maak kennis me de vier
levensbatterijen; fysiek, mentaal,
emotioneel en zingeving. Hoe scoor jij
en wat kun je doen om jouw energie
en vitaliteit te verbeteren. Je raakt
geïnspireerd om met je batterijen aan
de slag te gaan.

vanaf 6 2 uur

ANALYSE

Fysieke batterij Mentale batterij Emotionele batterij Zingeving batterij

http://workenergy.nl/batterijen


BEWEGEN

FYSIEK NAAR DE TOP
Leer het belasting belastbaarheidsprincipe
en krijg je inzicht waardoor fysieke
(bijvoorbeeld rug) klachten kunnen
ontstaan. Daarnaast leer je hoe je je
lichaam kan versterken, waardoor
klachten afnemen en minder snel nieuwe
klachten ontstaan. Deze training is ook
geschikt als je wilt starten met sporten en
niet weet hoe je verantwoord kunt
beginnen.

vanaf 6 2 x 1,5 uur

FITNESS
BEGELEIDING

Stel je fitnessplan op en laat je
begeleiden tijdens de training op
locatie. Onze fitnesstraining komt op
locatie om mensen doelgericht te
helpen met hun sportdoelstellingen.

n.t.p. Dagdeel of meer
(trainingen vanaf
30 minuten)

ONLINE FIT
TRAINING

Lekker vanuit je eigen omgeving
trainen, geen verloren reistijd. Door
het volgen van deze online training
werk je thuis aan je vitaliteit. Door
deze gevarieerde training verbeter je
jouw kracht, cardio en souplesse.

vanaf 6 15 tot 45 minuten

INRICHTING
FITNESSRUIMTE

Bied je medewerkers de kans om
tijdens, voor of na werktijd aan de slag
de gaan met hun vitaliteit door het
aanbieden van een fitnessruimte op
locatie. Vitalics verzorgt de aanschaf
van de appartuur en de inrichting van
de ruimte.

____________ ____________

SEDENTAIR GEDRAG
PAKKET

‘Sedentair gedrag’ zoals dit wordt
genoemd, is één van de grootste
moderne bedreigingen van
gezondheid. Hiervoor is het sedentair
gedrag kantoorpakket. Met dit pakket
wordt bewustwording van sedentair
gedrag geactiveerd en bewegen op de
werkvloer toegankelijk gemaakt.

n.v.t. n.v.t.

SPORTEN OP
LOCATIE

Er is een divers aanbod van sporten
die buiten of tijdens werktijden
gevolgd kunnen worden. De beleving
van sport is uiteraard van groot
belang. Er is keuze uit boksfit,
bootcamp en circuittraining.

Vanaf 6 1 uur
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MENTALE VEERKRACHT

Wat is stress, hoe werkt het en hoe
heb je invloed op acute stress,
bijvoorbeeld tijdens je werk? Na afloop
van deze training weet je:

Welke methodes je kunt inzetten
om stress ter plekke onder
controle te krijgen;
Welke aanpassingen in je leefstijl
invloed hebben op het herstel van
stressvolle situaties;
Wat stress is en wat het verschil is
tussen positieve en negatieve
stress;
Waarom veel mensen op dit
moment stress ervaren en met
welke karaktereigenschappen je
gevoeliger bent voor stress;
Hoe je je werk kunt prioriteren;
Alles over overtuigingen en
beperkende gedachten en hoe je
hiermee om kan gaan;
Hoe je nieuwe gewoonten kunt
aanleren en kunt toepassen in je
dagelijks leven

vanaf 6 3 x 2 uur

ONTSPANNING

WORKSHOPS
STRESSMANAGEMENT

De interactieve workshop
stressmanagement zet de deelnemers
aan het denken, brengt ze in gesprek
met elkaar en geeft handvatten om
psychosociale arbeidsbelasting terug
te dringen naar een gezond niveau.

vanaf 5 2 x 3 uur

DE KRACHT VAN DE
ADEMHALING

Door praktische oefeningen leer je hoe
ademen een positieve invloed heeft op
jouw gezondheid. Je oefent meerder
ademhalingstechnieken, die je kunt
inzetten op verschillende vitaliteits-
doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan
verbetering van je slaap, ontspanning of
juist meer energie krijgen.

vanaf 6 1 x 2 uur

VAN STRESS NAAR FLOW

Een van Stress naar Flow training maakt
het mogelijk om tijdens een avontuurlijke
ervaring de principes van de Piramide van
Inzicht concreet toe te passen. Hierdoor
wordt het eenvoudiger de verschillende
soorten gereedschap die worden
aangereikt toe te passen in de dagelijkse
werksituatie om bewust de flow in het
werk te stimuleren.

vanaf 6 1 x 2 uur

Fysieke batterij Mentale batterij Emotionele batterij Zingeving batterij



KOOKWORKSHOP

Gezellig samen koken en ook nog
leren hoe je makkelijk en snel een
gezonde maaltijd kunt bereiden. Deze
workshop is op vershillende manieren
in te richten. Ook leuk als teamuitje.

vanaf 6 2 tot 4 uur

ENERGIE UIT GEZONDE
VOEDING

Pak de regie over je energie! In deze
workshop leer je hoe voeding en
energie samenhangen en wat je zelf
kunt doen om meer energie te krijgen.
Je krijgt praktische tips om dit in je
dagelijks leven toe te passen.

vanaf 6 1 tot 2 uur

BETAALBAAR
GEZOND ETEN

Gezond eten hoeft niet duur te zijn.
Tijdens de workshop leer je hoe je
betaalbaar gezonde maaltijden kunt
bereiden, eetwissels kunt maken en
dat gezond eten eenvoudiger is dan je
denkt.

vanaf 6 1 tot 2 uur

ONTSPANNING 2 VOEDING 1

SLAAP JE FIT

Slaap is van groot belang voor zowel het
psychisch als lichamelijk functioneren.
Wanneer je goed slaapt, kun je je overdag
beter concentreren en haal je meer
voldoening uit je werkzaamheden. Je bent
opgewekter en hebt ook in de avonduren
nog voldoende energie. Kortom, als je beter
slaapt, verbetert de kwaliteit van je dagelijks
leven. Kun je door kennis en inzicht beter
worden in slapen? Jazeker! In deze workshop
krijg je antwoord op al jouw slaapvragen.

vanaf 6 1 x 2 uur

GOODIEBAGS VOOR
ELKE MEDEWERKER

Medewerkers krijgen goodiebags
gevuld met handige tools en nuttige
informatie over het toegankelijk
maken van een gezond eetpatroon.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

KANTINESCAN

Als er bij uw bedrijf een kantine is, kan
hier een analyse van gemaakt worden
met een rapportage en mogelijk een
herinrichting. Daarnaast wordt
nudging ingezet om gezonde keuzes
toegankelijker te maken.

Fysieke batterij Mentale batterij Emotionele batterij Zingeving batterij



VOEDING 2

COACHING

n.t.p. Vanaf een
dagdeel

COACH OP LOCATIE

Door een coach op locatie is het
makkelijk voor werknemers om tijd vrij
te maken voor een gesprek met een
leefstijlcoach om advies te krijgen over
eventuele klachten, levensstijl en/of
werkhouding.

(ONLINE) COACHING

Als deelnemer wordt je aan de hand
van de baterijen fysiek, mentaal en
emotioneel gecoacht. Door met
bewegen voeding en ontspanning aan
de slag te gaan worden ze een vitalere
versie van zichzelf.

Individueel 5 -10 sessies in 
12 weken

Fysieke batterij Mentale batterij Emotionele batterij Zingeving batterij

BESTELLIJST

Als er bij uw bedrijf vaak eten besteld
wordt, kan er een op maat gemaakte
bestellijst gemaakt worden. Hierin
worden gezonde keuzes praktisch en
toegankelijker gemaakt.

n.v.t. n.v.t.

DISPLAY MET FLYERS

Voor extra informatieoverdracht kan
er een grote display met flyers
geplaatst worden. Hierin staat
praktische en nuttige informatie over
voeding. Deze informatie is afgestemd
op relevantie voedingskwesties binnen
uw bedrijf.

n.v.t. n.v.t.



Fysieke batterij Mentale batterij Emotionele batterij Zingeving batterij

WERKGELUK

Wat is werkgeluk? Hoe gelukkig ben jij
in je werk en hoe kun je jouw
werkgeluk vergroten. Tijdens deze
training maak je kennis met de 4
pijlers van werkgeluk en krijg je inzage
in jouw persoonlijke werkgelukcirkel.

vanaf 6 of als
teamtraining

3 x 2 uur

WERKGEVERSCHAP

Leidinggevenden krijgen een
voortgangsgesprektool waarmee
gespreksonderwerpen die van belang
zijn voor een goede werkgeverschap
en bij voortgangsgesprekken te weinig
aan bod komen, behandeld worden.

HORMONALE ACHTBAAN
Met hormonale klachten krijgen vrouwen hoe
dan ook te maken. Het PreMenstrueel
Syndroom (PMS) en de overgang kunnen
gepaard gaan met veel van deze klachten en
daarmee impact hebben op het dagelijks
functioneren. Dat is jammer, want het is echt
niet nodig om met slapeloosheid,
stemmingswisselingen en opvliegers rond te
blijven lopen. In de meeste gevallen is er
namelijk echt iets aan te doen. In deze
workshop krijgt de vrouw uitleg over de
hormonale cyclus, inzicht en tips en adviezen,
ook op het gebied van voeding en leefstijl!

vanaf 6 75 minuten

OVERIG

n.v.t. n.v.t.



TEAMBUILDING

IJSBADWORKSHOP
Deze workshop bestaat uit twee delen:
In de eerste instantie ga je aan de slag met de
Wim Hof ademhalingsmethode. Deze heeft
een aantal positieve effecten op lichaam en
geest. Je kan onder andere zien dat je veel
sterker bent na de ademhalingsoefening t.o.v.
voor de ademhalingsoefening; - In het tweede
deel ga je om en om in het ijsbad. Hier zit
natuurlijk een mentale en fysieke
voorbereiding aan. Het is de bedoeling dat je
tot aan je nek in het water gaat (rond de nul
graden) en dat je er uitstapt wanneer je jouw
adem onder controle hebt. 

vanaf 6 2,5 uur

SPORTEVENEMENT

Golfclinics, estafettes, boksfit,
toernooien? Vitalics kan op maat
sportevenementen voor medewerkers
organiseren.

n.t.b. In overleg

VITALITEITSMARKT

Maak op een leuke manier kennis met
vitaliteit. Een vitaliteitsmarkt kan
worden ingezet om medewerkers op
een laagdrempelige manier aan de
slag te laten gaan met vitaliteit

n.t.p. In overleg

VITALITEIT BINNEN
HET TEAM
Om vitaliteit binnen een team te borgen is het van
belang om heldere doelen stellen en duidelijke
afspraken met elkaar maken. Hoe zorg je ervoor
dat vitaliteit een onderdeel wordt van het
dagelijks systeem. In een sessie ga je met je team
aan de slag om te kijken wat jullie belangrijk
vinden rondom vitaliteit. Waar liggen de
behoeftes van de teamleden en hoe kun je elkaar
daarin helpen? Wat hebben we nodig om vitaliteit
een dagelijks onderwerp te laten worden
waardoor we meer positieve energie krijgen en de
medewerkers elkaar stimuleren om aan vitaliteit
te werken?

Met je team 2 x 1,5-2 uur

BRUIS- EN
ZUIGTABLETTEN
De teamleden krijgen inzicht in het effect van
hun gedrag op het team. Ook krijgen zij inzicht
in de energieslurpers (zuigtabletten) en de
energiegevers (bruistabletten) binnen het
team. Er wordt focus gelegd om de drie meeste
energieslurpers aan te pakken. Welke drie
factoren geven ons de meeste energie(hier
aandacht aan geven). Welke actie neemt de
medewerker, de leidinggevende en de
organisatie om de energieslurpers weg te
nemen en de energiegevers meer aandacht te
geven?

Met je team 2 x 1,5-2 uur

FITCHALLENGE

Bepaal je eigen doelstelling; 
5 bijeenkomsten; 
Professionele begeleiding voeding,
beweging, leefstijl; 
Groepscommunity (Virtuagym); 
Tussentijds 1 op 1 contact  (via
what's app, mail of telefonisch

3 maanden aan de slag met maken
van gezondere leefstijl keuzes: 

_______ Bijeenkomsten 1-1,5 uur

Fysieke batterij Mentale batterij Emotionele batterij Zingeving batterij



TEAMBUILDING

Fysieke batterij Mentale batterij Emotionele batterij Zingeving batterij

TEAMBUILDING + DAG

Op een informele manier leren
samenwerken met je collega's d.m.v.
een teambuildingsactiviteit en de
koerskaart werkgeverschap om
duurzame inzetbaarheid te verhogen
en werkgeverschap te verbeteren.

met je team In overleg

KOERSKAART DUURZAME
INZETBAARHEID
Hoe kan je ervoor zorgen dat je over 10
jaar je functie nog naar tevredenheid kan
uitvoeren? Welke stappen kan je daar nu al
voor in zetten? Hoe kunnen jij en je
collega's elkaar hierin ondersteunen?
Deelnemers gaan hierover op speelse
manier in gesprek onder begeleiding van
de koerskaart duurzame inzetbaarheid.

met je team 2,5 uur


