


PERSOONLIJK FITPLAN
Het Persoonlijk Fitplan is een persoonlijke 
cursus waarin medewerkers gedurende een 
periode van een half jaar aan hun fysieke en 
mentale fitheid leren werken. Het Persoonlijk 
Fitplan is een combinatie van zelfstandig 
leren, individuele coaching en workshops van 
een van onze trainers. 

UNIEK
Wat dit programma uniek maakt ten opzichte 
van de meeste leefstijlprogramma’s is dat wij 
in dit programma niet alleen individueel bege-
leiden, maar ook workshops in groepsverband 
doen. We doen dit zodat we gebruik kunnen 

maken van elkaars ervaringen, problemen, 
oplossingen, steun en succes. Samen kom je 
immers verder en het is ook nog eens veel leu-
ker. In de workshops staat het leren herkennen 
en reguleren van het eigen gedrag centraal. We 
bespreken onderwerpen als motivatie, hande-
lingsstrategie, omgaan met tegenslag en het 
betrekken van de omgeving om daadwerkelijk 
successen te behalen. Wij geloven dat een fijne 
en gezonde leefstijl het best tot zijn recht komt 
als iemand zijn eigen topcoach wordt. 

HOE WERKT HET?
Het Persoonlijk Fitplan start met een work-
shop in de groep waarin het komende halfjaar 
samengewerkt gaat worden. In deze workshop 
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wordt de basis gelegd voor het bepalen van de 
doelstelling waar de deelnemers aan de slag 
gaan. De volgende stap is een intake van drie- 
kwartier met de persoonlijke trainer. Tijdens 
dit gesprek maken de deelnemer en de trainer 
persoonlijk  kennis met elkaar en worden de  
doelen besproken. De pe soonlijke doelen  
kunnen gekozen worden aan de hand van de 
volgende thema’s: 

• Meer Energie

• Word Sportief

• Fit op Gewicht

• Verminder Stress

• Slaap Beter

De deelnemers ontvangen een werkboek over 
het gekozen thema met informatie en theorie 
over het onderwerp en een opdracht bij elk 
hoofdstuk. Nu kunnen de deelnemers aan de 
slag met behulp van het werkboek, twee maan-
delijkse chatsessies én een maandelijks indivi-
dueel gesprek met hun persoonlijke trainer en 
natuurlijk de maandelijkse workshops. 

BLENDED LEARNING
Het Persoonlijk Fitplan is een blended learning 
programma: een combinatie van e-learning en 
contactmomenten. De activiteiten zijn zodanig 
verdeeld, dat we de voordelen van de verschil-
lende manieren van leren zo goed en effectief 
mogelijk inzetten: de flexibiliteit van e-learning, 
de kracht van samenwerken bij de workshops 
en de persoonlijke verbinding van de individu-
ele gesprekken. Het e-learninggedeelte krijgt 
vorm middels digitale leermiddelen en digi- 
tale communicatie via onze netwerkapp. In 
deze app ontmoeten de deelnemers aan het 
programma elkaar virtueel en hebben ze toe-
gang tot blogs, artikelen, podcasts, recepten 
etc. Deelnemers kunnen ook zowel in de groep 
als privé vragen stellen, opmerkingen plaatsen 
en successen delen. 

HET PROGRAMMA
Eén keer per maand volgen de deelnemers een 
groepsworkshop van twee uur. In deze work-
shops gaan we aan de slag met werkvormen 
die helpen om te begrijpen hoe patronen en 
routines gevormd worden, hoe deze in stand 
gehouden worden en op welke manier ze te 
veranderen zijn. We kijken daarbij nadrukkelijk 
naar persoonlijke situatie en omgeving, want 
daar zit de kracht tot duurzame veranderingen. 
Naast de maandelijkse bijeenkomsten met de 
vaste groep, begeleidt de trainer de deelne-
mers ook persoonlijk. De persoonlijke trainer 
spreekt één keer per maand met elke deelne-
mer. Deze gesprekken kunnen zowel live als 
via een videobelverbinding gedaan worden. 
Tijdens de gesprekken gaan we dieper in op 
persoonlijke inzichten en succesfactoren, be-
spreken we opdrachten uit het werkboek en 
is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
In de weken waarop geen persoonlijk gesprek 
of workshop plaatsvindt, wordt er contact 
onderhouden door middel van een chatsessie. 
Zo hebben de deelnemers elke week contact 
met hun trainer en houden we continuïteit in 
het programma. 

WAT IS DE SLEUTEL TOT SUCCES?
In onze aanpak zijn er twee sleutels tot succes. 
In de eerste plaats de kracht van samenwerken. 
Aanpassingen doen in leefstijl om energieker te 
worden, is niet zo makkelijk. Gewoontes zijn er 
namelijk niet zomaar; die ontstaan geleideli-
jk door opvoeding, de mensen in de directe 
omgeving, de beschikbaarheid van zaken 
die patronen bepalen of door de eisen die 
gesteld worden door bijvoorbeeld de werkom- 
geving. Dit alles kan zorgen voor een blinde vlek, 
waardoor het lastig kan zijn om te zien hoe het 
anders zou kunnen. Door het werken in een 
groep, maken we gebruik van de frisse (en soms 
kritische) blik van anderen en de ervaringen 
van de mensen waar ze samen mee in de groep 
zitten. Dit geeft vaak veel inzicht in waarom 
iemand doet zoals hij doet. 

3



Bovendien inspireren en steunen mensen 
elkaar en doen ze samen nieuwe ideeën op. 
Veel oefeningen tijdens de groepsworkshops 
worden dan ook in interactie met andere deel-
nemers van het programma gedaan. We werk-
en tijdens het programma in een vaste groep 
van maximaal 20 deelnemers en met een vaste, 
persoonlijke trainer om een prettig en veilig 
leer- en ontwikkelklimaat te kunnen creëren. 

De tweede succesfactor is de kracht van de 
deelnemers zelf. Het programma staat daarom 
ook in het teken van leren om het eigen denken 
en handelen te sturen. Deelnemers leren naar 
zichzelf en hun omgeving te kijken, om aan de 
hand daarvan na te denken over oplossingen 
die echt geschikt zijn voor hunzelf. Inzien wat 
voor jezelf werkt en waarom, vergroot het ver-
mogen om zelfstandig keuzes te maken en deze 
ook om te zetten in actie. Hierdoor krijgen deel-
nemers meer zelfvertrouwen in het eigen kun-
nen, wat heel belangrijk is om zich gemotiveerd 
te blijven voelen en zich in te blijven zetten voor 
de doelen. Met hulp van de persoonlijke trainer 
leren we de medewerkers om zelf manieren te 
vinden op steeds een stapje verder te komen. 
Dit is voor iedereen een persoonlijke zoektocht 
waar wij bij helpen en ondersteunen.

SAMENGEVAT
Het Persoonlijk Fitplan is een leuk, uitdagend 
en intensief programma waarin de deelnemers 
leren door te doen. Niet alleen, maar samen 
met anderen. Waar veel programma’s niet de 
ruimte of gelegenheid hebben om verder te 
gaan dan bewustwording of het overdragen van 
kennis, maken we in dit programma de volgen-
de stap: het leren herkennen en sturen van het 
eigen gedrag en het ontwikkelen van de vaar-
digheid om zelfstandig vol te houden! 
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BEL 
           VOOR EEN AFSPRAAK
           026 - 844 8445

OM AAN DE SLAG
TE GAAN?


