


DE MUZIEKQUIZ 
Onder leiding van EntertRainer Bertil Nijmeijer 
ervaar je een muzikaal intermezzo, waarin live 
muziek met een gitaar en plaatjes elkaar afwis-
selen. Kun jij snel het nummer raden? 

RANKING THE STARS 
Op dezelfde manier als in het bekende tele-
visieprogramma, kom jij meer te weten over 
de mensen uit jouw team! We heeft er ooit 
met Idols meegedaan? Of die enorme blunder 
begaan? Lach wat af en leer elkaar nog beter 
kennen.

PUBQUIZ 
Een hit en altijd leuk om te organiseren. Onder 
leiding van onze quizmaster kun je een prijs 
winnen door het juist beantwoorden van een 
aantal vragen in verschillende speelrondes. 
Leuk om dit in het thema vitaliteit te organi- 
seren!

KERSTSPECIAL 
Kom helemaal in de Kerstsfeer tijdens deze 
energizer! Net als de muziekquiz beleef je 
samen de (Kerst)borrel op afstand waarin 
plezier en teambuilding centraal staan.

BEWEEG-ENERGIZERS 
Kom van je stoel af, maak wat ruimte in de 
woonkamer of op zolder en doe mee! Lekker op 
muziek, even bewegen zonder te zweten. Onze 
beweeg-energizers zijn kort en krachtig en 
helpen om het lichaam en het brein van zuur- 
stof te voorzien zodat je opgefrist weer verder 
kunt.

Onze ENERGIZERS zijn populair. Niet alleen om de lange momenten van stilzitten te doorbreken, maar ook omdat 
het past bij wat mensen graag willen: even lachen, verbinding en plezier maken met je collega’s. 

Voor veel thuiswerkende mensen ontbreken nu momenten die normaal gesproken krachtige energiebronnen zijn. 
‘s Ochtends de deur uit gaan. Het praatje op de gang of bij de koffie. De gezamenlijke lunch.  Allemaal routines en 
informele sociale momenten die nu weg zijn en dat werkt in op de mentale gezondheid. De dagen zijn saaier, de 
ontmoetingen zijn zakelijker en de interactie met anderen is een stuk minder, voor sommigen voelt het eenzaam. 
Corona en de pijn van de maatregelen kunnen wij niet wegnemen, wel brengen we nog steeds energie op de werkv-
loer. En energie komt vrij als je lacht, vooral samen met anderen! Daarom hebben wij speciaal voor nu een aantal 
ENERGIZERS op de menukaart gezet. 

Kiest jouw organisatie voor FNL Online, of Fnl Totaal (met een eigen app)? Dan kies je zelf met welke energizers je 
jouw vitaliteitsprogramma compleet maakt.



OVER ONZE ENTERTRAINER EN 
ENERGIZERS 
Het idee van onze nieuwe energizers is ont-
staan door de grote behoefte van medewerkers 
om vanuit huis (op een andere manier dan de 
zakelijke) in contact te blijven met elkaar. Onze 
EntertRainer Bertil Nijmeijer is al meer dan 25 
jaar actief in het bedrijfsleven als organisator, 
DJ, muzikant en entertainer op bedrijfsfeesten. 
Omdat Bertil dit werk momenteel niet kan 
doen, hebben we besloten de handen ineen 
te slaan: met het repertoire en de energie van 
Bertil en de mogelijkheden die wij hebben om 
online trainingen en workshops te geven, kun-
nen wij nu samen op kleine schaal bijdragen 
aan energie op elke (thuis)werkvloer! 

In samenwerking met onze partner 
The Healthy Snackbox maken wij 

het mogelijk om jouw energizer aan 
te kleden met een gezonde Healthy 
Snackbox. Wat dacht je van de Schijf 
van Vijf box met een 0.0 biertje erin? 
Of de VrijMiBO box met een biertje 

of wijntje en gezonde (borrel)snacks? 
Want; alles in balans natuurlijk! Alle 

deelnemers krijgen een pakketje thuis-
gestuurd, inclusief persoonlijke bood-

schap.



BEL 
           VOOR EEN AFSPRAAK
           026 - 844 8445

OM AAN DE SLAG
TE GAAN?


