VITAAL LEIDERSCHAP

MODULE 1: ENERGIE OP ELKE WERKVLOER

Leidinggevenden spelen een sleutelrol bij het
invulling geven aan een vitale bedrijfscultuur.
Zij maken vitaliteit zichtbaar, bespreekbaar
en geven goede voorbeelden. Zij zijn daarmee
bepalend in het succes van elk vitaliteitsprogramma. Om hen te ondersteunen hebben we
het programma Vitaal Leiderschap ontwikkeld,
speciaal bedoeld voor leidinggevenden die
de operationele werkvloer aansturen. Centraal staat: hoe creëer je energie op de werkvloer? Vitaal Leiderschap is interactief, gericht
op de dialoog en de vaardigheden voor energiek leidinggeven en ambassadeurschap.

Het doel van deze module is om leidinggevenden mee te nemen in de uitkomsten van
de Energiesessie of de organisatiedoelstellingen. Daarnaast gaan we aan de slag met
onderwerpen over energie op de werkvloer:
welke vormen van energie zijn er? Wat is de
invloed van het team en welke rol heeft de
leidinggevende?

Vitaal Leiderschap bestaat uit vier modules:
• Module 1: Energie op elke werkvloer
• Module 2: Vitaal in je lichaam
• Module 3: Vitaal in je brein
• Module 4: Vitaal in je werk
Een module bestaat uit een bijeenkomst van 3
uur en opdrachten. In de bijeenkomsten gaan
we in op wetenschappelijke kennis en inzichten
met betrekking tot vitaliteit en kijken we hoe
we dit kunnen inzetten om een vitale bedrijfscultuur vorm te geven. We bespreken nadrukkelijk de invloed van de omgeving op (on)gezond gedrag en hoe leidinggevenden een rol
kunnen spelen in het optimaal ondersteunen
van hun team hierin.
In de eerste module maken we bovendien
een plan om een interactieve teamsessie over
vitaliteit te organiseren: het Energie Café.
Samen bekijken we hoe we dit op een laagdrempelige en leuke manier gaan aanpakken.
Onze trainers verzorgen samen met de voorwerkers, teamleiders of operationeel managers
deze sessie op de werkvloer.
Vitaal Leiderschap is een vast onderdeel van
onze totaalaanpak. In de Energiesessie bespreken we hoe en wanneer we de verschillende modules inzetten, zodat we dit nauwkeurig
kunnen afstemmen op de overige onderdelen
van het programma.

We streven naar een praktische insteek. De
leidinggevenden krijgen handvatten hoe ze
vitaliteit bespreekbaar kunnen maken en hoe
ze het team kunnen ondersteunen. We creëren
op een praktische manier bewustwording en
helpen om van taken acties te maken, persoonlijk én samen met het team.
Voorbeelden van uitkomsten na deze module:
•

De leidinggevenden begrijpen de drie vormen van energie op elke werkvloer en hoe
deze met elkaar in verband staan.

•

De leidinggevenden weten wat het vitaliteitsprogramma inhoudt, welke stakeholders er bij betrokken zijn en welke mogelijkheden er in de organisatie aanwezig zijn die
hen kunnen ondersteunen in het uitvoeren
van het vitaliteitsprogramma.

•

De leidinggevenden vullen hun toolbox;
middelen die helpen om binnen het team
een vertrouwde omgeving te creëren om de
dialoog te (blijven) voeren. Denk aan kaartspellen, inspiratievragen, presentaties,
foto’s, podcasts en filmpjes om tijdens een
teamoverleg te gebruiken.

•

Leidinggevenden leren de eerste vaardigheden voor ‘motivational interviewing’.
In de volgende modules blijven we dit herhalen en oefenen.

•

Iedereen krijgt een uitnodiging voor het
vitaliteitsplatform (en de app).
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MODULE 2: VITAAL IN JE LICHAAM
We duiken in het onderwerp fysieke energie.
We bespreken wat dit precies inhoudt, waardoor fysieke energie bepaald wordt en wat de
mogelijkheden zijn om deze vorm van energie
te vergroten. Dit heeft namelijk een grote impact op het welbevinden van medewerkers. We
kijken bijvoorbeeld naar een gezond dag- en
nachtritme, waarin patronen van slapen, eten
en bewegen een belangrijke rol spelen.
Niet alleen is dit voor leidinggevenden van
belang om te weten en er naar te kunnen
handelen, zij zijn ook degenen die hierin
veel kunnen betekenen voor het team. Om te
beginnen door het geven van goede voorbeelden. Maar ook door er rekening mee
te houden bij bijvoorbeeld het maken van
personeelsroosters, het inplannen van pauzes
of het maken van afspraken over mailen buiten
werktijd. Deze en andere opties bespreken we
en passen we aan op het type bedrijf, het type
werk en het type medewerker.

Voorbeelden van acties die voortkomen uit
deze module:
•

Overleg met het team of een individuele
medewerker over het verbeteren van werkroosters en –planningen.

•

Focuspunten; in elke werkoverleg wordt 10
minuten tijd besteed aan vitaliteit en het
programma duurzaam inzetbaarheid. De
leidinggevenden pakt een blog, podcast of
filmpje uit het Fitter Nederland Platform of
de toolbox.

•

Individuele stappen zoals stoppen met
roken, geen suiker in de koffie, werken
aan slaap-waakritme of deelname aan het
Persoonlijk Fitplan.

•

Teamopdrachten: de leidinggevende organiseert een wandelende vergadering of
motiveert collega’s om mee te doen met
een challenge.

•

Er worden nieuwe regels bedacht: “In plaats
van traktaties, gaan we één keer per maand
samen lunchen om verjaardagen te vieren”.
Of: “In de weekenden wordt er niet geappt
in de teamapp”.

Wat de acties ook zijn; ze worden door de
deelnemers zelf bepaald. Wij inspireren,
denken mee in wat mogelijk is en ondersteunen in het proces waar we dat kunnen.
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MODULE 3: VITAAL IN JE BREIN
Naast dat we terugblikken en evalueren, gaan
we in deze module dieper in op twee vormen
van energie: het vergroten van je mentale en
emotionele energie. Mentale energie heeft betrekking op cognitieve processen zoals bijvoorbeeld plannen, concentratievermogen, geheugen en creativiteit. We leggen uit hoe je je brein
in topvorm kunt houden en we verduidelijken
dit door het te koppelen aan onderwerpen
zoals bijvoorbeeld prettig thuiswerken, focus
houden bij belangrijke taken en effectief plannen van werkzaamheden.
Fit in je brein zijn, betekent niet alleen dat
je denkvermogen optimaal is, maar ook je
‘gevoelsvermogen’. Deze emotionele energie
staat onder andere voor (zelf)vertrouwen,
geduld en gedrevenheid. Voldoende emotionele energie zorgt bijvoorbeeld dat je regie
houdt, goede beslissingen kunt maken en door
kunt zetten als het even zwaar is.
Voor leidinggevenden is het cruciaal om te begrijpen welke rol het fitte brein speelt in het
functioneren van medewerkers. In deze module van Vitaal Leiderschap bespreken we dit en
gaan we op zoek naar manieren die voor jouw
organisatie geschikt zijn om het optimale er uit

te halen, zowel voor het denkvermogen als het
gevoelsvermogen. Denk bijvoorbeeld aan een
goede balans tussen werkdruk en uitdaging,
effectief indelen van taken en agenda’s, ervaren
van waardering, mogelijkheden tot autonomie
op de werkplek of het creëren van het gevoel
van saamhorigheid binnen het team. Ook in
deze module benaderen we dit weer vanuit
de dialoog en de vaardigheden voor energiek
leiderschap en ambassadeurschap.
Voorbeelden van uitkomsten na deze module:
•

Medewerkers leren hoe ze het werk effectiever kunnen indelen. Door bijvoorbeeld
de email te plannen of in grotere blokken
te werken.

•

Leidinggevenden passen oefeningen toe
om met het team te werken aan een ‘groeimindset’ door gezamenlijk een uitdaging
te ervaren, ruimte voor ontwikkeling te
creëren, complimenten te geven en successen te vieren.

•

Functioneringstrajecten worden ingericht
als ontwikkeltrajecten.

•

Er wordt gewerkt met teamdoelen, competitie-elementen of een buddy-systeem
om aan doelen ten aanzien van vitaliteit te
werken.
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MODULE 4: VITAAL IN JE WERK

Voorbeelden van uitkomsten na deze module:

Vitaal in je werk omvat de energie in relatie tot
het werk wat je doet. Hierin zoeken we naar de
waarde die het werk heeft voor medewerkers
en waar ze voldoening uit halen. Dit gevoel van
voldoening is belangrijk om de energie te hebben een leven lang te blijven werken. Dit kan
van alles zijn. Voor de één een ambitieuze carrière, voor de ander betekent het veel om bij te
dragen aan het maken van een mooi product.
Dat gevoel van zingeving wordt ook wel eens
spirituele energie genoemd.

•

Leidinggevenden hebben inzicht in het
belang van voldoening en verbondenheid
van medewerkers om vitaal en duurzaam
inzetbaar te blijven en energie op de werkvloer te krijgen.

•

Energie in het werk én op de werkvloer is
regelmatig onderwerp van gesprek tussen
medewerkers onderling en tussen medewerkers en leidinggevenden.

•

Leidinggevenden krijgen handvatten voor
gespreksvoering over vitaliteit in het werk.

•

De leidinggevenden begrijpen de werking
en invloed van groepsgedrag. We helpen
graag om ze te leren hoe ze hier op een
positieve wijze gebruik van kunnen maken.

Dit is niet een van de makkelijkste onderwerpen van vitaal leiderschap. Het kan wél een
groot verschil maken in betrokkenheid van medewerkers en een positieve organisatiecultuur.
Wij maken vitaal in je werk zo concreet mogelijk
tijdens deze module. We werken met opdrachten die leidinggevenden zelf ook kunnen toepassen bij hun medewerkers. Deze opdrachten gaan over vragen als: waar haal je vandaag
voldoening uit, hoe ziet je toekomst eruit en
waar heb je zelf invloed op? Wat kun je nu doen
om vitaal te blijven in je werk? Hoe zorgen we
ervoor dat energie op de werkvloer beklijft?
Tijdens deze module gaan we onder andere in
op de dynamiek die in groepen plaatsvindt en
kijken we hoe we de kracht van deze dynamiek
kunnen gebruiken om een vitalere duurzame
leefstijl te ontwikkelen die blijvend is.

VOORBEREIDING EN MAATWERK
Voorafgaande aan de start van Vitaal Leiderschap, gaan we in gesprek met betrokken
personen om informatie te verzamelen over
de wensen en behoeften. We stemmen de
precieze inhoud en de aanpak af op de organisatie. Deelnemers aan het programma
Vitaal Leiderschap kunnen van verschillende
producten en diensten gebruik maken, zoals
het vitaliteitsplatform en het Persoonlijk Fitplan.
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TEAM FITPLAN
Wij geloven in de kracht van het team en dat
je door samenwerking kunt bouwen aan een
vitale organisatiecultuur. Het Team Fitplan is
speciaal ontwikkeld om vanuit deze visie en
op een duurzame wijze gezond gedrag in te
bedden in het DNA van jouw organisatie. We
werken samen aan een vitale omgeving met als
doel het creëren van energie op de werkvloer,
waarin plezier een centrale rol speelt.
In het Team Fitplan gaan we op teamniveau
aan de slag om nieuwe gewoontes te ontwikkelen. We introduceren elke week een onderwerp die we onder de aandacht brengen met
een nieuwsbrief. Via het Fitter Nederland Platform kunnen de teams meer informatie krijgen
over het onderwerp, teamchallenges doen en
met elkaar in contact blijven over ervaringen
en activiteiten. Daarnaast geeft een van onze
vitaliteitstrainers elke week een inspirerende
workshop over het betreffende onderwerp
(meer informatie over de onderwerpen en de
inhoud zie: Workshops).
Wij zijn ons ervan bewust dat het in twaalf
weken erg moeilijk is om gedrag blijvend te
veranderen. Daar hebben we met elkaar meer
tijd voor nodig, want hoe mensen zich gedragen is (bewust én onbewust) in grote mate
afhankelijk van wat mensen in hun omgeving doen. Met het Team Fitplan maken we de
eerste stappen om mensen bewust te maken
van de invloed van de omgeving en welke rol
het eigen gedrag hierin speelt. We inspireren
medewerkers door ze aan het denken te zetten
en te onderzoeken welke mogelijkheden ze zelf
hebben om gezonder te leven. We gebruiken
daarvoor kennisoverdracht om gezondere
keuze te kunnen maken, praktische oefeningen
zoals bijvoorbeeld een planning maken, maar
ook door samen te bespreken welke positieve
invloed de omgeving en het team kunnen
uitoefenen om gemotiveerd te blijven.
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De workshops zijn zo ontworpen dat er, naast
ruimte voor kennis over een gezonde leefstijl, volop aandacht is voor het bespreken van
motivatie, eventuele belemmeringen en het
stellen van haalbare doelen. We maken daarbij
graag gebruik van de positieve ervaringen die
de deelnemers in de groep reeds hebben en
waarmee ze elkaar kunnen inspireren, helpen
en steunen.

Deze nieuwe gewoontes integreren we klein
en stapsgewijs in de cultuur van het team.
Hiermee creëren we goede voorbeelden,
succesverhalen en ambassadeurs. Zo laten we
vitaliteit vanuit de organisatie groeien. De
resultaten zorgen voor het gesprek van de
dag en inspiratie voor anderen.

We maken het Team Fitplan praktisch en
duurzaam door aan de slag te gaan met nieuwe
‘habbits’ van het team. Denk aan:

•

Afstemming
voorafgaande
aan
programma met de leidinggevende.

•

Vanaf nu geen zoete traktaties meer, maar
we gaan 1 keer per maand samen lunchen
om verjaardagen te vieren.

Wekelijks kort overleg met leidinggevende
inzake proces, feedback en focuspunten.

•

Wekelijkse nieuwsbrief in het thema van de
week.

•

Vanaf 20.00 uur wordt er niet meer gemaild.

•

•

Bila’s doen we wandelend.

Advies voor het inplannen en organiseren
van de workshops

•

De aftrap van de week maximaal 45 minuten
en staand.

•

•

Op woensdagen lunchen we met een lunchsalade.

Persoonlijke advies; onze vaste vitaliteitstrainer staat beschikbaar voor vragen en
ondersteuning.

•

Toegang tot app Persoonlijk Fitplan.

•

Optioneel: te combineren met het PMO
(Persoonlijke Gezondheidscheck).

•

De acties en nieuwe gewoontes worden
bedacht door de medewerkers zelf, geïnspireerd door de nieuwsbrieven, voorbeelden
van anderen en onze eigen vitaliteitstrainers.

PROGRAMMA
het

vanuit de organisatie
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PREVENTIEF MEDISCH
ONDERZOEK (PMO)
Volgens de Arbowet is elke werkgever verplicht
om medewerkers een Preventief Medisch
Onderzoek aan te bieden. Met de Persoonlijke
Gezondheidscheck die wij uitvoeren in samenwerking met Niped voldoet jouw organisatie
aan deze verplichting.
De Persoonlijke Gezondheidscheck is dé
gezondheidscheck die al door meer dan
450 organisaties, gemeenten, verzekeraars,
arbodiensten wordt gebruikt. De Persoonlijke
Gezondheidscheck stelt mensen op een laagdrempelige manier in staat om inzicht te
krijgen in de eigen gezondheid en daar de regie
over te nemen, zodat gezondheidsproblemen
kunnen worden voorkomen. Deelnemers vullen
een online vragenlijst in, voeren thuis zelfstandig de fysieke tests uit, krijgen een rapport met
advies en kunnen zelfstandig of begeleid aan
de slag met eventuele gezondheidsrisico’s.

Wij bieden de Persoonlijke Gezondheidscheck
bij voorkeur aan in combinatie met Fnl Totaal,
het Team Fitplan of Fnl Online. Onze vitaliteitstrainers zorgen er dan voor dat de deelnemers
weten hoe ze de test en de vragenlijst moeten
gebruiken. De uitkomsten integreren we in het
Team Fitplan, de workshops en evenementen.
Indien gewenst kunnen we dit combineren met
(online) coaching.
Behalve het voldoen aan de wettelijke verplichting, heeft het afnemen van de Persoonlijke Gezondheidscheck meerdere voordelen:
wanneer onze vitaliteitstrainers betrokken zijn
bij de afname, leren wij jouw medewerkers goed
kennen en kunnen wij onze programma’s beter
afstemmen op de cultuur van jouw organisatie.
Door de verzamelde macrogegevens weten we
waar de vraag op het gebied van gezondheid
van de organisatie precies ligt en kunnen we
daar een passende opvolging aan geven.
Het is ook mogelijk om de Persoonlijke
Gezondheidscheck af te nemen zonder opvolging van een van onze programma’s.
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WORKSHOPS

1. VERGROOT JE DRIVE

De workshops zijn de kern van onze vitaliteitsprogramma’s. De workshops zijn zo ontworpen dat er, naast ruimte voor kennis over een
gezonde leefstijl, volop aandacht is voor het
bespreken van motivatie, eventuele belemmeringen en het stellen van haalbare doelen.
We maken daarbij graag gebruik van de positieve ervaringen die de deelnemers in de groep
reeds hebben en waarmee ze elkaar kunnen
inspireren, helpen en steunen.

Het vergroten van motivatie begint bij het stellen van doelen op de juiste manier. Daarnaast
speelt de omgeving een belangrijke rol in de
weg ernaar toe. Tot slot is er een dosis energie
nodig om gemotiveerd te blijven. Deze drie
aspecten staan in deze workshop centraal.
Wordt deze workshop in teamverband gedaan?
Dan stellen we ook een teamdoel.

De workshops worden gegeven door onze eigen
trainers die veel gebruik maken van dialoog,
actieve werkvormen en teamgerichte activiteiten. Omdat wij veel waarde hechten aan
de sociale kracht bij leren en gedragsverandering, volgen onze trainers onze eigen opleiding
tot Vitaliteitstrainer. In deze opleiding besteden we veel aandacht aan groepsdynamische
processen, teamdoelen, het omgaan met individuele verschillen en het belang van samen
plezier maken.
Je kunt kiezen uit workshops van 60, 90 of 180
minuten. In de langere workshops is meer
ruimte en tijd ingebouwd voor persoonlijke
reflectie, leren met en van elkaar en het
begeleiden van praktische werkvormen en
opdrachten. Het is ook mogelijk om de workshops online te organiseren.
Kies uit de volgende onderwerpen:

Wat gaan we doen?
We leren medewerkers om haalbare doelen
te stellen, hoe gedragsverandering werkt en
in welke mate de omgeving invloed heeft zodat het gaat lukken. We laten zien waarom de
‘op maandag begin ik’- en de ‘alles of
niets’-methode, zoals het volgen van een
streng dieet niet de manieren zijn om gedrag
duurzaam te veranderen. Het vergroten van
fysieke energie speelt een belangrijke rol om
de motivatie te blijven voeden. We leggen uit
wat dit inhoudt en hoe we onze energie kunnen
vergroten.

2. MEER ENERGIE
Meer energie, wie wil dat nou niet? Gelukkig is
het creëren van meer energie makkelijker dan
je denkt door kleine aanpassingen te doen in
het leefritme. In deze workshop kom je erachter
wat voor jou kan werken en waar je de grootste
winst kunt boeken. We bespreken vooral het
onderwerp voeding, omdat je middels eetwissels snel het verschil gaat ervaren.
Wat gaan we doen?
Energie is de balans tussen energieverbruik en
herstel. We gaan tijdens de workshop dieper in
op de verschillende vormen van energie, met
name het vergroten van fysieke energie en hoe
je de balans kunt aanbrengen door voldoende
te bewegen en te slapen. Gezonde voeding
speelt een belangrijke rol in het vergroten van
je fysieke energie, daarom leer je in deze workshops de belangrijkste stap die je kunt zetten
om je voedingspatroon te optimaliseren.
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3. FIT OP GEWICHT

4. VERMINDER STRESS

Eindelijk van die kilo’s af. Maar hoe doe je dat
nou op gezonde en duurzame manier? In deze
workshop hopen we je te inspireren om nooit
meer een streng dieet te volgen, maar andere
stappen te zetten. Denk aan het creëren van
een nieuw leefritme, door grenzen te beschermen en de organisatie van o.a. boodschappen
en maaltijden op het werk.

We zijn druk, bewust en onbewust! Onze
hersenpan maakt overuren. Hierdoor hebben
we steeds vaker last van stress- en burnout
klachten. Deze workshop staat in het teken
van het vinden van de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, het herkennen van
stress-symptomen en het concretiseren van je
eerste stap die je gaat zetten om direct stress
te verminderen.

Wat gaan we doen?
Tijdens deze workshop staan de onderwerpen
gewichtsverlies, controle en balans centraal.
Eet je goed, voel je goed. Het is niet de makkelijkste, maar wel de snelste manier om lekker in
je vel te zitten. Ook leer je meer over de invloed
van je omgeving; hoe je jezelf meer weerbaar
maakt om ‘nee’ te kunnen zeggen om verleidingen te weerstaan. Het lezen van etiketten
mag natuurlijk niet ontbreken!

Wat gaan we doen?
Allereerst krijgt je inzicht in wat stress is, hoe
stress in het lichaam werkt en hoe je het kunt
herkennen. In deze workshop kijken we vooral
naar de fysiologische aspecten van stress,
zodat je in staat bent lichamelijke klachten
bij jezelf en elkaar op tijd te herkennen. We
zorgen ervoor dat jij je kop uit het zand haalt
en je stress-as in balans kan brengen.
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5. BREIN IN TOPVORM

6. BESCHERM JE GRENZEN

We gaan aan de slag met het verhogen van je
mentale energie. Ben je mentaal fit? Dan heb
je een sterke focus, een goede concentratie
en ben je optimistisch. Werken aan je mentale
energie pak je op dezelfde manier aan als
sporten. Niet alleen je spieren, ook je brein kun
je trainen door inspanning en ontspanning met
elkaar te combineren. In deze workshop leer je
hoe je dit doet.

We gaan aan de slag met het verhogen van jouw
emotionele energie. Je emotionele energie gaat
onder andere over het vergroten van je zelfvertrouwen, persoonlijke effectiviteit en empathie.
Hoe zeg je ‘Ja’ tegen wat je wél in je leven wilt
en vaker ‘Nee’ tegen de taken die veel energie
kosten? Opkomen voor jezelf is niet egoïstisch.
Alleen als jij lekker in je vel zit, ben je ook in
staat om goed voor anderen te zorgen.

Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

Om te begrijpen waarom het belangrijk is om
je mentale energie te verhogen, leggen we
in het kort uit hoe dit werkt in ons brein. We
oefenen met technieken om je aandacht,
focus en concentratie te verbeteren en hoe jullie
elkaar hierin kunnen helpen. Je leert om je
terugvalnetwerk vaker te gebruiken; het
systeem in je brein waardoor je beter
verbanden kunt leggen en creatiever bent. Dit

Jij leert patronen te herkennen. Want, als je
doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd
kreeg! We leren je een aantal communicatietechnieken en een oefening die helpt om een
prioriteitenlijstje te maken. Zo weet je beter
wat je écht belangrijk vindt en hoe je dit aan
je omgeving kunt vertellen. Tot slot is het heel
belangrijk dat je trouw bent aan jezelf.
Bescherm je grenzen is een uitdagende workshop waarin je stilstaat bij je eigen gedrag en

alles om meer flow te ervaren!

cirkel van invloed.
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7. NOOIT MEER EEN DIP

9. ONTDEK JE RITME

We ervaren allemaal wel eens een dip. Maar
wist je dat je deze dips heel goed kunt bestrijden? De focus van deze workshop ligt op het
voorkomen en reguleren van energiedips
tijdens je werkdag of nachtdienst. Je kunt zelf
invloed uitoefenen op de stabiliteit van jouw
energielevel en daarmee fitter en veiliger
werken.

Wist je dat jouw lichaam houdt van regelmaat?
Alles is op elkaar afgesteld, zodat jouw lichaam
zo optimaal mogelijk kan werken. Zonder ritme
is jouw lichaam verward en kun je ziek worden.
Je bent dan bijvoorbeeld opgewekt als je wilt
gaan slapen en moe als je productief moet zijn.
Als je leert om zoveel mogelijk te leven op je
natuurlijke ritme en weet hoe je kunt herstellen als je ervan afwijkt, voorkom je vervelende
situaties.

Wat gaan we doen?
Heb je geen aantoonbare ziekte of onderliggend lijden? Dan kunnen we ervan uitgaan dat
jouw dips veroorzaakt worden door de keuzes
die je maakt in jouw voedings- en beweegpatroon, slaap-waak ritme en de balans die
aanbrengt tussen inspanning en ontspanning.
We leggen je uit hoe dit werkt en gaan op zoek
naar wat jij kunt doen. Omdat we geloven in
je kracht van het team, kijken we ook in deze
workshop naar de invloed van je omgeving en
hoe je als team elkaar hierin kan ondersteunen.

8. GRIP OP JEZELF
Iedereen heeft gewoontes waarvan je stiekem
weet dat je er iets aan moet veranderen. De
focus van deze workshop ligt op het herkennen en veranderen van ongezonde gewoontes.
Samen doorbreken we oude patronen en zetten we de eerste stap. We helpen je de eerste
stap te zetten naar een duurzame verandering
en vitaler leven.
Wat gaan we doen?
We leggen je uit hoe gewoontes ontstaan en
wat ‘cues’ betekenen. Triggers die ervoor zorgen dat je aan een sigaret denkt, of het logisch
vindt dat je het doet, zoals het koekje bij de
koffie. De eerste fase is bewustwording van
patronen en kritisch kijken naar je omgeving.
Hoe kun je ‘cues’ elimineren en hoe ga je ermee
om? In deze workshop leer je het.

Wat gaan we doen?
Je leert waarom het belangrijk is om een ritme
te hebben en wat de positieve invloed hiervan
is op jouw gedrag. Al eens gehoord van je
biologische klok, circadiaans ritme of homeostatische slaapdruk? Straks weet je hier alles
over. En lijkt je een regelmatig leven saai? Nee
hoor, het geeft juist rust en je wordt er superfit
van!
*Werk je met je team onregelmatig, of in de
nacht? Dan gaan we dieper in op dit aspect van
je leefritme en hoe je hier het beste mee om
kan gaan.

10. GENIET VAN JE WERK
Ben je gelukkig in het dagelijks leven, dan heb
je ook meer plezier in het werk. Dat is hartstikke belangrijk en gelukkig heb je dit (deels)
zelf in de hand. We helpen je om een positieve
mindset te creëren, waardoor je lekkerder in je
vel komt te zitten, kunt dansen in de regen en
minder stress ervaart.
Wat gaan we doen?
We gaan in op de vijf duurzame elementen van
geluk. We laten je inzien dat jij die nieuwe auto
of lange reis niet per se nodig hebt om je gelukkig te voelen. Geluk zit vanbinnen, alleen jij
kunt er achter komen wat geluk voor jou betekent. Daar helpen we je een handje bij door je
mee te nemen in een aantal oefeningen uit de
positieve psychologie.
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11. SLAAP BETER
Je kunt alleen hard werken, leuke dingen doen
en genieten als je ook voldoende rust neemt.
Daarom is slaap net zo belangrijk als gezond
eten en voldoende bewegen. Heb je voldoende
geslapen? Dan heb je de basis voor een energieke dag! Je bent zowel mentaal als fysiek hersteld en hebt zin om aan de dag te beginnen. In
deze workshop leer je alles over slaap.
Wat gaan we doen?
Om inzicht te krijgen in jouw slaappatroon beginnen we met een slaaptest. Daarna kijken we
kritisch naar jouw bioritme, want de invloed
van slaap is leefstijl gerelateerd. Uiteraard leer
je wat slaap inhoudt en welke omgevingsfactoren slaap positief beïnvloeden.

12. VIER JE SUCCES
Ken je dat gevoel als je een doel bereikt hebt?
Je ziet dat je vooruitgang hebt geboekt en je
bent trots en blij dat je een flinke prestatie
hebt neergezet. Dit gevoel wil je vaker ervaren,
toch? Het is belangrijk om bij deze momenten
stil te staan. De kans dat je jezelf opnieuw uitdaagt om dit gevoel nogmaals te ervaren is dan
vele malen groter. Bovendien geeft het je motivatie om door te gaan en speelt het vieren van
succes een belangrijke rol om de teambuilding
te versterken.
Deze workshop is vooral aan te raden om
samen met je team te ervaren. Daarom is deze
workshops altijd een vast onderdeel van ons 12
weken programma.
Wat gaan we doen?
We leren je wat ‘ankeren’ betekent en waarom
het zo belangrijk is om vaker stil te staan bij
kleine momenten in het leven. We bespreken
een paar leuke tools uit de positieve psychologie en hoe je dit elke dag kunt toepassen om
meer te genieten van kleine dingen.
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PERSOONLIJK FITPLAN
Medewerkers die kiezen voor ons Persoonlijk Fitplan gaan zelfstandig aan de slag. Wij
ondersteunen middels 1-op-1 online coaching
gedurende 13 weken. Via ons platform en app
heb je wekelijks contact met een vaste coach.
Je kunt kiezen uit vijf pakketten:
•

Meer Energie

•

Word Sportief

•

Fit op Gewicht

•

Verminder Stress

•

Slaap Beter

Daarna start je met een intake en krijg je toegang tot onze leeromgeving en app. In deze
omgeving kun je chatten met een vaste coach
en gebruik maken van een online sport- en
trainingskanaal, voedingsschema’s en recepten
bekijken, desgewenst een e-book lezen en podcastst luisteren.
De coach helpt je wekelijks op een vaste dag
met weekopdrachten en persoonlijke coaching,
zoals het bijhouden van een voedingsdagboek
en het plannen van beweeg- en ontspanningsmomenten. Opdrachten uit de (positieve)
psychologie helpen je om de mentale fitheid te
versterken.
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OM AAN DE SLAG
TE GAAN?

BELVOOR EEN AFSPRAAK
026 - 844 8445

