
Hier treft u alle items aan, die we niet direct kwijt 
konden onder de andere 4 pijlers van de First1 
Vitaliteit Scope.

0verig



Sessie: 

Health checks
Meten = weten. We meten lengte, gewicht, vetpercentage en bloeddruk en 
doen, indien gewenst, een submaximale fietstest. 

De resultaten worden samengevat 
in een rapport en besproken met 
de deelnemer. Wilt u weten, hoe 
het is gesteld met de conditie van 
uw medewerkers? Dan is dit een 
middel. Uiteraard houden we rekening 
met de wet op bescherming van 
persoonsgegevens en delen we  

de resultaten met de werkgever  
slechts geanonimiseerd.

Desgewenst kan de check worden 
uitgebreid met aanvullende items, 
zoals bijvoorbeeld een cholesterol 
test.



Een goede mentale en fysieke gezondheid is voorwaarde voor het verrichten 
van arbeid. Een vitale medewerker presteert beter en is minder vaak ziek. 

Een verminderde gezondheid 
is een risicofactor voor de 
arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid. 
In deze workshop bespreken we aan 
de hand van de schijf van gezondheid 
zes gebieden die direct in relatie 

staan en van invloed zijn op de 
vitaliteit. Eten & drinken, bewegen 
& sport, slapen, alcohol & roken, 
gezond gewicht en mindfullness,  
met de focus op  
gezond eten en drinken.

Workshop: 

Gezonde voeding, 
 je bent wat je eet!



Workshop: 

Een holle rug, is een sterke rug!

In deze cursus leren de deelnemers:
1.  Hoe om te gaan met rug 

belasting tijdens het werk, of de 
werkhouding

2.   Wat je kunt doen om een soepele, 
sterke rug te houden

3.  Wat een juiste werkhouding is
4.  Wat een juiste zithouding is
Na afloop van de workshop 
beschikken de deelnemers over meer 

theoretische kennis m.b.t. houding 
en tillen en zijn ze in staat om het 
geleerde in praktijk te brengen. 

Wij bevelen deze workshop aan bij 
bedrijven waar medewerkers lopende 
bandwerkzaamheden uitvoeren, op 
de fabrieksvloer staan, of veel zware 
lichamelijke arbeid verrichten.



 Workshop: 

Food for Thought! 
Even lekker praktisch...

Hoe plan je je eten de dag door?
Wat is de invloed van gezond eten 
op je energieniveau?
Praktisch: wat neem je mee? Wat is 
snel,gemakkelijk en lekker?
Wat zijn nou gezonde tussendoortjes? 
Er worden recepten uitgedeeld.
Onderweg: Wat eet je in een 
(bedrijfs)restaurant), bij het tankstation 
of in de supermarkt?
 
De insteek bij deze workshop is altijd 
positief en praktisch. Je eigen kracht 
en kwaliteit worden ingezet.
 

Wat levert het op:
n	 	Bewustwording van je huidige 

levensstijl en  eetpatroon
n	 	Bewustwording van hoe je zélf 

invloed kunt uitoefenen op je 
gezondheid

n	 	Een stimulans om vandaag nog 
te starten met een gezondere 
levensstijl

n	 	Als gezonde medewerker lever je 
een betere bijdrage



Vanwege de diversiteit aan activiteiten en invulling, is het onmogelijk om 
een eenduidig tarief aan te geven. De kosten zijn mede afhankelijk van de 
volgende componenten:

n	 Duur van de activiteit
n	 Aantal deelnemers
n	 Locatie
n	 Materialen
n	 	Opleidingsniveau van de docent 

of instructeur
n	 De frequentie
n	 	Voorbereidingstijd
n	 	Reistijd
n	 	Reiskosten

Iedere offerte maken we op basis 
van maatwerk en de wensen en 
verwachtingen van u als klant.

Wij wensen u veel inspiratie en 
vitaliteit!

First1 Bedrijfsfitness
www.bedrijfsfitness.nl
Bel ons op:
070 3606060 of 06 123 14 192
Mail ons via:
info@bedrijfsfitness.nl

Tenslotte:

http://www.bedrijfsfitness.nl%20
mailto:info%40bedrijfsfitness.nl%20?subject=


Hoofdkantoor First1 Bedrijfsfitness
Binckhorstlaan 36

Gebouw M, unit 336
2516 BE Den Haag
T: 070 360 60 60

E: info@bedrijfsfitness.nl
M: 06 123 14 192

“Vitale medewerkers houden uw bedrijf gezond!”
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