


DE MUZIEKQUIZ  
Onder leiding van EntertRainer Bertil Nijmeijer 
ervaar je een muzikaal intermezzo, waarin 
live muziek met een gitaar en plaatjes elkaar 
afwisselen. 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!

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 
zuurstof 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.



BEL 
           VOOR EEN AFSPRAAK
           026 - 844 8445

OM AAN DE SLAG
TE GAAN?


