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De basis van dit plan is de driehoek van energie: voeding, beweging en ontspanning (minder stress 
en beter slapen). Door het optimaliseren van je voedingspatroon kun je direct invloed uitoefenen 
op je dagelijkse energieniveau. Daarom ligt de nadruk op dit aspect binnen dit programma.

INHOUD

JE KRIJGT:

• E-book Meer Energie
• Voedingsschema’s en recepten voor meer energie
• Handige keuzelijsten met bronnen van macronutriënten en micronutriënten
• Praktische opdrachten die direct toepasbaar zijn
• Online coaching
• Literatuur, video’s en podcasts naar wens

Week 1 Jouw bioritme
Week 2 De cirkel van meer energie (voeding)
Week 3 De juiste macronutriënten voor meer 
 energie
Week 4 Inzicht krijgen door etiketten lezen
Week 5 Hoe ga je om met suiker
Week 6 Vitamines en mineralen voor meer 
 energie
Week 7 Regelmaat en ritme

Week 8 Smartswaps – kleine stappen 
 groot effect
Week 9 Drinken voor meer energie
Week 10 De rol van bewegen
Week 11 De rol van sport
Week 12 Manage je slaappatroon
Week 13 Hoe zorg je dat je niet terugvalt 
 in oude patronen?

Meer Energie

Persoonlijk Fitplan



2

3

Fit op gewicht is het programma voor mensen die op een gezonde en blijvende wijze willen afval-
len. Door middel van het programma krijgen ze inzicht in het maken van de juiste keuzes en hoe 
deze keuzes passen binnen het ontwikkelen van een levensstijl voor de lange termijn.

INHOUD

Verminder stress is een programma gericht op mensen die op een effectieve manier stress in een 
beginstadium willen verminderen. Het programma geeft inzicht in stressfactoren, maar gaat vooral 
in op het nemen van eigen regie in het vergroten van belastbaarheid. 

INHOUD

JE KRIJGT:

• E-book Fit op gewicht
• Voedingsschema’s en recepten voor een gezond gewicht
• Handige keuzelijsten met bronnen van macronutriënten en micronutriënten
• Praktische opdrachten die direct toepasbaar zijn
• Online coaching
• Literatuur, video’s en podcasts naar wens

JE KRIJGT:

• E-book Verminder stress
• Praktische opdrachten en oefeningen 
• Online coaching
• Literatuur, video’s en podcasts naar wens

Week 1 Motivatie en commitment
Week 2 Houd een voedingsdagboek bij
Week 3 Gezonde voeding als basis 
Week 4 De caloriebalans
Week 5 De juiste macronutriënten voor je doel
Week 6 Etiketten lezen om inzicht te krijgen
Week 7 Slank worden en toch een sociaal leven?

Week 8 Verzadiging en volume 
 (afvallen zonder honger)
Week 9 De invloed van drinken.
Week 10 Stress en afvallen
Week 11 De rol van beweging
Week 12 De rol van slaap
Week 13 Hoe voorkom je een terugval?

Week 1 Positieve en negatieve stress
Week 2 Stress en de symptomen van stress
Week 3 Oorzaken van stress
Week 4 Mindset
Week 5 Het beschermen van je grenzen
Week 6 Multitasken en switchtasken
Week 7 Verminder prikkels

Week 8 Ontspanning & mindfulness
Week 9 Bewegen voor je brein
Week 10 Slapen en stress
Week 11 Voeding en stress
Week 12 Positiviteit en bevlogenheid
Week 13 Eerlijk over stress

Fit op gewicht

Verminder Stress
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Word sportief is voor iedereen die meer wil gaan sporten, of meer uit zijn huidige sportritme wil ha-
len. Het programma gaat in op verschillende soorten sport en het creëren van een goed sportritme, 
rekening houdend met herstel en de belastbaarheid van degene die het programma volgt. 

INHOUD

JE KRIJGT:

• E-book Word Sportief
• Beweeg en trainingsschema’s voor thuis en op het werk
• Training en advies om gezond en veilig te bewegen (ergonomie)
• Online coaching
• Literatuur, video’s en podcasts naar wens

Week 1 Het verschil tussen sporten en 
 bewegen
Week 2 Wat is cardiotraining?
Week 3 Wat is krachttraining?
Week 4 Het plannen van je ideale sportweek
Week 5 Het meten van je progressie
Week 6 Motivatie, commitment en regelmaat
Week 7 Het belang van rust en herstel

Week 8 De juiste voedingskeuzes voor 
 prestaties en herstel
Week 9 Etiketten lezen om inzicht te krijgen
Week 10 De rol van je slaappatroon
Week 11 De rol van stress
Week 12 Waarom bewegen naast sporten 
 zo belangrijk blijft
Week 13 Hoe houd je vast aan je sportritme

Word Sportief
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Dit programma is voor medewerkers die hun slaappatroon willen verbeteren en hier meer inzicht in 
willen krijgen. Serieuze slaapproblematiek wordt kort behandeld, maar dit is niet de doelgroep. Het 
programma gaat wel in op mensen met afwijkend dag- en nachtritme door bijvoorbeeld ploegen-
diensten of graag meer grip willen krijgen op hun (nacht) rust in combinatie met een druk leven.

INHOUD

JE KRIJGT:

• E-book Slaap Beter
• Beweeg en trainingsschema’s om beter te slapen
• Online coaching
• Literatuur, video’s en podcasts naar wens

Week 1 De functie van slaap
Week 2 Slaapfases en de functie van dromen
Week 3 Een slaaptekort – wat nu?
Week 4 Slapen en je biologische klok
Week 5 De invloed van licht en hoe je licht kan  
 inzetten (ook bij nachtdiensten)
Week 6 De invloed van je avondritueel
Week 7 Creëer de ideale slaapomgeving
Week 8 De invloed van stress op je slaappa-

troon 
Week 9 Ontspanning en slaapkwaliteit
Week 10 Bewegen en sporten
Week 11 Het voeden van je slaap (de invloed  
 van voeding en drinken)
Week 12 Inzicht in slaapproblematiek
Week 13 Hoe voorkom je een terugval?

Slaap beter
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