
Wat voor de een leuk of spannend is, is voor de 
ander zwaar en stressvol. Dat geldt voor grote 
veranderingen in het leven, zoals een nieuwe 
baan of het stichten van een gezin, maar ook 
voor kleine dingen. Het is gunstig als u stress 
in uw voordeel weet aan te wenden. Daarvoor 
zult u allereerst moeten uitvinden hoeveel stress 
u aankunt. Onderstaande workshops hebben 
allemaal een verbinding met stress,  
stressreductie, of stressmanagement.

Stressmanagement



Sessie of presentatie: 

Stresstest
Deze individuele meting geeft inzicht in het stressniveau op  
dat moment. En je lichaam liegt niet! Ook al denk je dat je geen  
stress hebt, dan nog kan je lichaam dat anders ervaren. 

Deze stresstest wordt in ca.  
5-6 minuten afgenomen door twee 
sensoren op de pols waarmee  
300 hartslagen geregistreerd worden. 
De gemeten hartritmevariabiliteit 
(HRV) geeft inzicht in je adaptieve 
en psycho-emotionele vermogen, 
oftewel je vermogen om met stress 
om te gaan. Uit de hartslagen is ook 
te zien wat je biologische leeftijd is 
en wat je bioritme is (je bioritme geeft 
aan op welk tijdstip op de dag je de 
meeste energie hebt). Er wordt direct 

uitgelegd wat de score betekent. Uit 
ervaring weten we dat een sessie met 
een korte uitleg ca. 20 minuten per 
persoon in beslag neemt.

Een presentatie behoort ook 
tot de mogelijkheden. In 1 uur 
wordt uitgelegd wat stress in je 
lichaam doet. Gezamenlijk worden 
ademhalingsoefeningen gedaan om 
te ervaren hoe je hiermee stress  
kunt verminderen.



Dit is een leuke en energieke workshop, waarin bewustwording en inspiratie 
voorop staan. Bewustwording over de balans tussen stress en energie en 
inspiratie om deze balans goed te managen. Je hebt namelijk niet in de 
hand wat je overkomt, wel hoe je er mee omgaat!

In deze workshop gaan we vanuit 
een hele positieve focus met de 
groep aan de slag. Dit betekent dat 
we minimaal praten over verzuim en 
burn-out en maximaal over positieve 
stress, energie, vitaliteit en zelfregie op 
dit vlak. We behandelen een model 
uit de topsport dat handvatten biedt 
om beter om te gaan met alledaagse 
stress. Daarnaast doen we allerlei 
interactieve oefeningen om te ervaren 

hoe stress en energie kunnen 
samenwerken.
Samengevat heb je na 
deze workshop positieve 
energie opgedaan, 
handvatten om beter om 
te gaan met alledaagse 
stress én een actieplan om 
mee aan de slag te gaan.

Workshop: werken=topsport! 

Hoe blijf je (mentaal) in vorm? 



Sessie: stoelmassage 

Het meest rendabele
 kwartiertje van de week!
Stoelmassage is gebaseerd op de traditionele Japanse 
drukpuntmassage.

Het is een massage van hoofd, nek,
schouders, rug, armen en handen die
over de kleding heen wordt gegeven.
De massage revitaliseert, waardoor
je je na afloop verkwikt en verfrist
voelt. Een massage duurt slechts 15
minuten. Onze stoelmasseurs komen

naar de afdeling toe. Ook
in te zetten als side event
bij trainingen, workshops en
evenementen. Zo beschouwd is
stoelmassage misschien wel het
meest rendabele kwartiertje van
de week!



Workshop:  

Gezond slapen en dromen

Programma: 
n	 Slapen en ontspanning
n	 Beter in en -doorslapen
n	 Wat gebeurt er als je slaapt?
n	 Ontspanningsoefeningen en ademhaling
n	 Wat zijn dromen?
n	 Hoe kunnen dromen je ondersteunen overdag?
n	  Vragen en Tips voor gezond slapen en dromen

Dromen kunnen je ondersteunen in het dagelijks leven en bieden je hulp bij
de verwerking van ervaringen. Aandacht geven aan dromen draagt bij tot
meer bewustwording en rust.
Voldoende nachtrust is belangrijk voor je welzijn en prestaties. 
Gezond slapen draagt bij aan vermindering van het ziekteverzuim! 



 Workshop:  

Complimenten-douche

In deze workshop focussen we 
op energiegevers, op wat iemand 
gelukkig maakt, waar iemand 
trots op is en gaan we hierover 
kort in gesprek. Het ontvangen 
van complimenten over behaalde 
successen geeft energie, maar het 
geven ervan ook!
Juist deze complimenten en waardering 
zorgen voor een energiek gevoel en 
vermindering van spanning en stress.
Samengevat gaat deze workshop om 
een energie boost en vermindering 

van spanning en stress.
Afwijkend format: deze workshop 
kan ook 1-op-1 gegeven worden, 
bijvoorbeeld op inschrijving. Iedere 
deelnemer krijgt 6 minuten met de 
trainer, waarin we kort kennismaken 
en one-minute coaching wordt 
toegepast.
Aantal deelnemers: 10 personen  
per uur, maximaal 2 uur met  
30 minuten pauze ertussen.

In deze workshop geven we de deelnemers een heuse energie boost! De 
deelnemers komen letterlijk met meer energie de sessie uit, dan dat ze de 
sessie gestart zijn. Blij, vrolijk, energiek en bruisend zijn woorden die wij 
vaak van deelnemers terug krijgen. 



Dromen en doelen zijn prachtig, maar tegenwoordig moeten we wel heel 
veel van onszelf. Misschien heeft iets meer laten wel een betere invloed op 
onze gezondheid, dan nog meer doen. 

Workshop:  

Een fuck-it list i.p.v. een bucket list!

In deze workshop gaan we op een 
positieve en interactieve manier met 
de groep aan de slag. We doen 
oefeningen die zorgen dat jij jouw 
grenzen gaat herkennen, zodat je 
bewust kan bepalen hoe je deze ook 
wil stellen. Het stellen van grenzen 
lijkt soms spannend en beperkend. 
Tegelijkertijd creëert grenzen stellen 
juist ruimte en biedt het weer nieuwe 
mogelijkheden. 

Samengevat gaat deze  
workshop over grenzen  
herkennen en stellen om zo  
meer ruimte te maken voor die  
dingen die je wel blij maken en 
energie geven!



De letterlijk hilarische lachworkshop laat je ervaren hoe gemakkelijk het is 
om de lachspieren te activeren. Bovendien voel je je na een lachworkshop 
niet alleen vrolijk(er) maar ook bruisend van energie. Lachen schijnt 
bovendien ook erg goed te zijn voor de gezondheid!

Workshop:  

Lach je rot 

Het is wetenschappelijk aangetoond, 
dat een glimlach zorgt voor een 
sterke, chemische reactie in de 
hersenen die weer voor een 
geluksgevoel zorgt. Oftewel: fake it 
‘till you feel it! Door te glimlachen, 
worden onder andere de hormonen 
dopamine en serotonine aangemaakt. 
Dopamine zorgt voor een blij gevoel 
en serotonine zorgt voor de verlaging 
van stress. Bovendien wordt van 

regelmatig lachen je weerstand hoger 
en je hartslag en bloeddruk lager. 
Kortom: meer lachen zorgt voor meer 
vitaliteit. Zelf een beetje hulp nodig bij 
het lachen? Of kan er meer gelachen 
worden op het werk? Dan is deze 
workshop iets voor jou! Ook prima 
in te zetten als teambuildingsactiviteit 
of als energizer tijdens een 
personeelsbijeenkomst of heidag.



Alles wat we meegemaakt hebben, heeft ons lichaam met ons 
meegemaakt. Dat geldt zowel voor leuke, fijne dingen als voor de 
vervelende, negatieve ervaringen.

Workshop:  

Beter leren luisteren naar je lichaam 

Je lichaam heeft een (vaak onbewust) 
geheugen voor alles wat het 
meemaakt. Er is een verschil 
tussen “weten” met je hersens en 
“weten/ervaren” met je lichaam. 
Ons hart en buik worden zelfs in 
wetenschappelijke studies je mini-
brains genoemd. Het is heel down to 
earth dat buikgevoel. Maar hoe ga 
je er nu mee om? Wanneer wel en 

wanneer niet ernaar luisteren? In deze 
workshop krijg je een korte introductie 
in het bewust worden hiervan. We 
gaan actief en ervaringsgericht aan 
de slag. Je wordt je meer bewust 
van lichamelijke spanning en je krijgt 
handvatten hier adequaat mee om 
te gaan. Tips die al meteen in een 
vergadering bruikbaar zijn.



Stress hoort bij het leven en we hebben er allemaal mee te maken. Het 
is nuttig! Je doet je presentatie goed! Je haalt de deadline! Of je wint 
de wedstrijd!

Workshop:  

Hoe ga ik stress te lijf?

Stress heeft een lichamelijke 
component. (o.a. je hart gaat sneller 
kloppen, je ademhaling frequentie 
gaat omhoog, je spierspanning 
verhoogt, je gaat transpireren, je 
gehoor wordt minder en je zicht 
wordt juist zeer gefocust). Het gaat 
niet “goed” als de stressfactoren 
aanhouden en de spanning niet kan 
ontladen. Dan wordt stress toxisch 

en ontwikkelen de meeste mensen 
klachten zoals rug - en nekklachten, 
hoofdpijn, buikpijn etc. In deze 
workshop gaan we actief aan de slag 
met jouw stress indicatoren en hoe je 
daar het beste mee om kan gaan.
Je krijgt een introductie in 
stressmanagement en kunt daarmee 
het risico op uitval verminderen.



   Workshop: 

Manage je energie i.p.v. je tijd!
Hoe vaak zou je niet willen dat er meer uren in de dag zitten? Dat we niet 
alleen meer tijd hebben op werk, maar ook thuis voor het gezin? Dat het 
weekend zo snel voorbij is en we meer tijd willen voor vrienden en sporten 
of hobby’s? 

In deze workshop gaan we vanuit 
een hele positieve focus met de 
groep aan de slag en zetten we 
in op het vergroten van ieders 
zelfregie als het gaat om mentale 
gezondheid en vitaliteit. In deze 
workshop behandelen we een model 
dat handvatten biedt om slimmer te 

werken en leven in plaats van harder 
te werken en leven. De workshop 
is interactief en sluit af met een 
persoonlijk actieplan.
Samengevat gaat deze workshop 
dus om slimmer om te gaan met jouw 
energie en tijd.



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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