
First1 Vitaliteit Scope
“Vitale medewerkers houden uw bedrijf gezond!”



Vitale medewerkers houden uw bedrijf gezond!
Productieve en energieke medewerkers zijn goud waard. Met hun kennis, ervaring 
en inzet bepalen ze het succes van de organisatie. Samen sporten op het werk geeft 
meer dynamiek in het bedrijf en een impuls aan de samenwerking. Investeren in 
vitaliteit op het werk verdient zich terug, gegarandeerd! 

Inhoudsopgave
Beweging
Stressmanagement
Duurzame inzetbaarheid
Mindfulness
Overig

First1 Bedrijfsfitness biedt vele mogelijkheden 
op het gebied van beweging, voeding, 
mindfulness, stressmanagement, duurzame 
inzetbaarheid en nog veel meer! Wij zijn 
van mening, dat er voor iedere ruimte en 
voor ieder budget een passende (vitale) 
oplossing is. Veelal heeft First1 eigen 
specialisten in dienst, waardoor we snel 
kunnen schakelen. 

Duurzame inzetbaarheid
Bij steeds meer bedrijven staat de 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
op de agenda. Ook met betrekking tot 
dit onderwerp hebben we interessante 
workshops en trainingen, waarvan er in dit 
document een aantal opgenomen zijn.

Vitaliteitsdag of Vitaliteitsweek
Alle items zoals benoemd in dit voorstel zijn 
tevens geschikt om in te zetten tijdens een dag- 
of een week van de vitaliteit. Medewerkers 
kunnen per dag of per week een aantal 
workshops volgen, waarbij er een grote variatie 
is in sportief, semi-sportief of zelfs niet sportief. 
Zo wordt een zo groot mogelijke doelgroep 
aangesproken in hun interessegebied met een 
zo hoog mogelijke participatie tot gevolg. De 
investering moet tenslotte ook iets opleveren! 

NB: Een week van de vitaliteit kan ook een 

laagdrempelige opstap zijn naar een structureel 

vitaliteitsbeleid, zoals bijvoorbeeld een sportruimte 

op kantoor met kracht- en cardio apparatuur en 

groepslessen. En laat dat nu juist onze corebusiness 

zijn, we adviseren u graag!



De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 
gaat over (voldoende) bewegen. Iemand beweegt 
voldoende als er minimaal 5 dagen in de week 
30 minuten matig intensief wordt bewogen. Deze 
NNGB wordt ook wel de beweegnorm genoemd. 
Onderstaande vitale items brengt medewerkers 
in beweging op een laagdrempelige manier, op 
de werkplek, of in de omgeving van het kantoor. 

Beweging



Wandelen Werkt!
Technieken en mogelijkheden worden aangeleerd hoe wandelen onderdeel 
van de werkdag kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van werktijd of 
productiviteit. Het verbetert juist de concentratie, het oplossend vermogen en 
het energie niveau! 

Tegelijk wordt er gewerkt aan een 
gezonde leefstijl en het stimuleren 
van bewegen op een dag. Toe 
te passen als lunchwandeling of 
vergader/overlegwandeling. De 
medewerker zal meer ontspanning 
ervaren gedurende de werkdag, 

een betere concentratie hebben 
met een positievere en creatievere 
kijk op  vraagstukken. Tevens wordt 
het probleemoplossend vermogen 
vergroot. 
Als je het eenmaal toepast, wil je 
nooit meer anders!



Tai chi
Tai Chi is van oorsprong een martial art. Het is gebaseerd op het idee  
om de kracht van de tegenstander te absorberen en om te buigen voor  
een aanval. 

Tai Chi bewegingen zijn circulair, 
zacht en gecontroleerd. Harde 
aanvallen worden daardoor 
opgeheven. Een van de belangrijke 
principes van Tai Chi is, dat men niet 
tegen de kracht van de tegenstander 
in moet gaan, maar moet meegaan 
met de kracht. 

De Tai Chi sessie kan zowel op 
het kantoor (bijvoorbeeld in een 
vergaderruimte of kantine) plaats 
vinden, of buiten in de omgeving van 
het kantoorgebouw. Mogelijkheden 
genoeg!



Yoga/Pilates
Even weg uit de hectiek van het werk.

Bij Yoga staan ademhalings- en 
ontspanningsoefeningen centraal. 
Hierdoor stopt de aanmaak van het 
stresshormoon cortisol. Wie aan yoga 
doet, blijft vaak alert bij spanning. 
Het uitoefenen van de verschillende 
yoga-oefeningen in combinatie met 
het diepe ademhalen stimuleert de 
afvoer van afvalstoffen, daar kan geen 
robbertje tennis of hardlopen tegenop! 

Bij Pilates ligt het accent op versterking 
van de diverse belangrijke spieren, 
voornamelijk rond je middenrif, de 
zgn. core. Dit beschermt je onderrug, 
verbetert je houding, zorgt voor sterke 
buikspieren én je zit automatisch recht 
achter je bureau of aan tafel, doordat 
je je bewust bent van je houding.



Urban Challenge
Lekker trainen in de buitenlucht. Deze training leert je, om je eigen grenzen 
te verleggen, zowel fysiek als mentaal. 

Urban Challenge is onze term voor 
het alom bekende Bootcamp. Bij de 
Urban Challenge laten we je uitdagen 
door de materialen die we onderweg 
tegen komen, zoals bomen, paaltjes, 
trappen etc. Competitie, maar ook 
samenwerken komt aan bod. Alleen 

bedoeld voor de super sportievelingen 
en die hards? Welnee! De training is 
op maat en door te differentiëren in 
niveau, is het aanbod voor iedereen 
haalbaar. In te zetten als éénmalige 
opdracht, maar ook als 13-weekse 
kwartaalactiviteit.



Hardlopen
Over de techniek van hardlopen, is meer te zeggen dan je denkt. 

Een hardloopinstructeur brengt je de 
techniek van het lopen spelenderwijs 
bij. Hardlopen met de juiste techniek 
en intensiteit voorkomt namelijk 
blessures en overbelasting en maakt 
lopen leuk en uitdagend! Een 
gedegen warming up en een rustige 

cooling down maken onderdeel 
uit van de training, waardoor de 
deelnemers na afloop moe, maar 
voldaan terug keren op het kantoor. 
Vanwege differentiatie mogelijkheden, 
is de training geschikt voor zowel 
beginners als gevorderden.



Sportief afdelingsuitje
Eens iets anders dan bowlen en daarna steengrillen? 

U kunt ons inschakelen voor zowel de 
planning en de organisatie als voor 
de uitvoering van een activiteit of 
evenement. Sportief of semi-sportief, 
alles kan! Wij hebben zelf veel 
ideeën, maar laten ons ook graag 

inspireren door de input van  
onze opdrachtgevers. De  
uitjes zijn hierdoor maatwerk en niet te 
vatten in een vast format.

Wij denken graag met u mee!



 Workshop: 

Hoe zit jij er bij?  
Vitaliteit vraagt om voldoende beweging en pijnvrij functioneren.  

In de praktijk blijkt dat het dagelijks 
meer in beweging komen niet zo 
makkelijk is. We hebben immers 
allemaal van die gewoontes… zonder 
nadenken nemen we de lift, laten we 
boodschappen thuisbezorgen, of eten 
we tussendoor aan het bureau. 

Naast te weinig beweging, oftewel 
bewegingsarmoede, kan het ook zijn 
dat er sprake is van overbelasting.  En 
overbelasting staat ook een gezonde 
vitaliteit in de weg. 
Uit onderzoek blijkt, dat duidelijke 
instructie en feedback helpt om inzicht 
te krijgen in je bewegingsgedrag, 
waardoor je écht kunt veranderen. 
En wat helemaal interessant is: een 
activeringstraject kan al op korte termijn 

resultaten laten zien, waaruit blijkt dat de 
kans op gezondheidsrisico’s vermindert.
Alle reden dus om alleen of samen 
met collega’s aan de slag te gaan!

Programma:
n	 	Waarom is inzicht in pijnvrij 

functioneren nodig?
n	 Wat is de impact van ons zitten?
n	 	We gaan praktisch aan de slag 

om de regie op je eigen houding 
en beweging weer te pakken.

n	 	Bewust zitten
n	 	Bewust omgaan met arm-nek-

schouder regio
n	 	Bewust dagelijks bewegen
n	 	Tips om je eigen werkomgeving 

goed te gebruiken met als doel je 
eigen vitaliteit bevorderen.



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!



Ontdek samen de kracht van de lach! Lachen verlaagt pijn en verjaagt stress

Workshop:  

Lachyoga

Lachen versterkt het onderlinge 
cohesiegevoel en maakt hormonen 
aan die er voor zorgen dat je je lekker 
in je vel voelt. Bij Lachyoga (Hasya 
Yoga) beginnen we met lachen 
zonder reden en al snel wordt dit een 
hartelijke en aanstekelijke lach van 
binnenuit. 
Van de klassieke yoga worden slechts 
enkele ademhalingsoefeningen 
gebruikt en verder komen er vooral 
veel lachoefeningen aan bod. De 

Indiase arts/cardioloog dr. Madan 
Kataria introduceerde dit concept 
in 1995, nadat hij in onderzoeken 
had gelezen, wat de positieve 
gezondheidseffecten van lachen 
waren. Inmiddels is Lachyoga 
wereldwijd actief. 
Let op, het is geen cabaretvoorstelling! 
Lachyoga is een uitdagende workshop 
om zelf de diepere facetten van het 
lachen te ontdekken. 
Doe mee, lachen joh!



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.



   Workshop: 

Haal de Superman/vrouw in je 
naar boven!
Voor optimale prestaties helpt het als je zelfvertrouwen hebt. 
De meesten weten wel hoe dat voelt, maar hoe kun je het 
opwekken? Wat heb je daarvoor nodig? Weten dat je iets 
kan, wil nog niet zeggen dat je het gaat doen.

In deze workshop leer je hoe je zelf de 
voorwaarden kunt scheppen om stevig 
te staan. Daarvoor gaan we verder 
dan praten. We laten het lichaam 
ervaren zodat je deze ervaring later 
makkelijker kunt oproepen.

Hiervoor gebruiken we boksoefeningen. 
Boksen is namelijk een goede spiegel 
voor wat er in jou omgaat. Je bent je 
daardoor sneller bewust van je eigen 
blokkades en emoties. 

Maak je geen zorgen, 
we gaan elkaar geen 
pijn doen, deze workshop is nl. 
geen boksclinic, het is een coach 
methode. De oefeningen zijn 
geschikt voor iedereen.

Aan het einde van de workshop 
heb je handvatten om steviger en 
bewuster in het leven te staan. Je 
zult in staat zijn jouw versie van 
Superman te laten zien!



Iedere HR-professional weet dat het belangrijk is dat zowel jonge als oudere 
medewerkers gedurende hun loopbaan gezond en productief blijven werken. 
Daarom staat duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij veel organisaties 
hoog op het beleidsagenda. Maar hoe vergroot je duurzame inzetbaarheid en de 
employability van medewerkers? 

Duurzame inzetbaarheid

Aspecten die de duurzame inzetbaarheid beïnvloeden, zijn: 
Gezondheid 
 Gezond eten, bewegen, ontspanning, met rust en 
aandacht kunnen werken. Dit zorgt voor meer energie en 
minder verzuim.
Betrokkenheid
 Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap, 
en ideeën; ruimte voor betrokkenheid bij het werk, de 
organisatie, en elkaar, zorgen voor zingeving in het werk.
Werkplezier
 Autonomie in het werk, verbinding & samenwerking met 
collega’s en ruimte voor vakmanschap, bevorderen het 
werkplezier en verminderen stress.

Ontwikkeling
 Ontwikkelingen in het vak bijhouden, nieuwe kennis en 
vaardigheden opdoen, persoonlijke ontwikkeling, inzicht 
in persoonlijke kwaliteiten en competenties.
Fysieke belasting 
Fysieke over-, maar ook onder belasting veroorzaken 
veel uitval (persoonlijk te weinig investeren in 
gezondheid om functie fysiek uit te kunnen  
voeren, bv bewegen, sporten, gezond eten).  
Gerichte maatregelen voor de specifieke  
werkplek en functie kunnen dit voorkomen.



Team coaching: 

Buiten 
Vitale medewerkers weten wat hen energie geeft en wat hun kwaliteiten en 
valkuilen zijn. 

Een goede samenwerking met 
collega’s bevordert het werkplezier 
en begint met elkaar te leren kennen. 
Niet alleen weten wat iemand doet, 
maar ook wat zijn ieders kwaliteiten, 
wat zijn energiebronnen of welke 
aspecten zorgen voor betrokkenheid 
en plezier in het werk? In een 
teamsessie van 1,5 uur wordt hiermee 
een aanvang gemaakt. 

Teamleden krijgen meer inzicht 
in elkaars kwaliteiten of in ieders 
persoonlijke  triggers die van belang 
zijn om met plezier goed samen te 
kunnen werken.



Workshop: 

Het Lekker Blijven Werken spel!
Hoe klinkt dat? Daar wordt je toch blij van. En wat kan een medewerker 
of leidinggevende zelf doen om ook in de toekomst lekker te blijven 
werken? Daar helpen we je bij door middel van een spel: Het Lekker 
Blijven Werken spel.

Het gaat erom dat de medewerkers 
met elkaar in gesprek gaan over het 
werk van nu en in de toekomst. Het 
kan zijn dat er nu verbeteringen in het 
werk mogelijk zijn, maar ook dat er 
inzicht komt dat het werk compleet 
gaat wijzigen. De inzichten geven 
een helder beeld van de werksituatie 
op dit moment of een visie voor de 
toekomst. Dat kan een stimulans 
zijn om door te gaan; of juist om te 
veranderen.

Voorbeelden van 
vragen aan de deelnemers zijn:
n wat zijn je uitdagingen?
n waar zie je kansen?
n waar kun je actie ondernemen?
n wie heb je voor je actie nodig?
n  kan ik mijn huidige werk blijven 

uitvoeren en hoe?
n wat zijn je sterke punten?
n  hoe blijf ik aantrekkelijk voor de 

arbeidsmarkt?

Afhankelijk van de organisatievraag, 
passen we het spel aan zodat de 
juiste inzichten door de deelnemers 
ervaren worden.



  Workshop: 

Waar word je blij van?
Persoonlijk kennismaken met duurzame inzetbaarheid voor medewerkers en 
leidinggevenden.

Heb je überhaupt wel eens nagedacht 
over duurzame inzetbaarheid? Of 
denk je, ik zit mijn tijd wel uit. Maar 
gaat dat echt lukken?
De veranderingen op de 
arbeidsmarkt gaan razendsnel. Je 
kunt je niet voorstellen hoe bepaalde 
werkzaamheden er over 5 jaar 
uitzien. Kijk maar eens naar de 
technologische vooruitgang. De 
telefoon met draaischijf stamt uit het 
jaar 1920 en nu heeft bijna iedereen 
een mobieltje. Ook de praatpalen 
langs de snelweg staan er niet meer 
vanaf juli 2017.
Bestaat je baan nog wel over vijf 
jaar? Of heb je ergens nog een 
passie waar je best je werk van zou 

willen maken? Kijk om je heen  
en laat je niet verrassen.
Wat moet je doen om interessant 
te zijn en te blijven voor de 
arbeidsmarkt? En het liefst met 
iets waar je blij van wordt. Dat is 
duurzame inzetbaarheid!
Laat je medewerkers of 
leidinggevenden op een leuke 
manier kennismaken met duurzame 
inzetbaarheid door een dialoog aan te 
gaan over werk, passie en toekomst. 
We gaan de slag met de koerskaart 
duurzame inzetbaarheid.
Je leert ook je collega’s nog beter 
kennen en aan het eind heb je 
concrete acties bepaald.
Hoe mooi is dat?



Positieve ambassadeurs stralen! 

Workshop: 

In je element met je talent

Ontdek je talenten en die van je 
collega’s, en daardoor herken je 
talenten bij klanten ook beter. 
n	 	je maakt makkelijker contact vanuit 

je eigen talenten
n	 	je krijgt meer begrip voor elkaar 

en betere samenwerking in  
het team

n	 	je krijgt meer werkplezier en 
sfeerverbetering

Doel
n	 	Inspiratie en motivatie via Talenten
n	 	Meer contact en creëren van  

open sfeer
n	 	Meer inzicht in jezelf en in  

het team
n	  Verbeteren van prestaties
n	 Meer werkplezier

Inhoud
n	 Duidelijk en positief communiceren
n	 Talentontwikkeling
n	 	Waarnemen van talenten en 

behoeften herkennen
n	 	Oefenen van praktijksituaties



Workshop:  

Kleur bekennen!
De één is een echte teamplayer, de ander juist meer een solist. 
Sommige mensen zijn rationeel, anderen vertrouwen juist meer op 
hun gevoel. Wij geloven dat iedereen uniek is. Iedereen is anders. 
Begrip hiervoor leidt tot acceptatie en vertrouwen. Hierdoor vullen 
mensen elkaar aan.

Het succes van een organisatie 
wordt bepaald door de kwaliteiten 
van de mensen die er werken 
en hun vermogen om met elkaar 
samen te werken. Mensen die zich 
ontwikkelen groeien en maken 
groei mogelijk. Persoonlijke en 
professionele ontwikkeling begint bij 
inzicht in jezelf, want je kunt alleen 
verantwoordelijkheid nemen voor 
dingen waar je je van bewust bent.

Door middel van de workshop 
“Kleur bekennen” krijg je meer 
inzicht in de verschillende kleuren 
en vooral welke kwaliteiten er bij 
de kleuren horen. Wat voor kleurtype 
ben jij? Wat kun je verwachten van 
de verschillende kleurtypes en hoe kun 
je deze inzichten gebruiken om beter 
samen te werken?



Workshop:  

Een Steekje Los?
“Een eigenwijs spel” met aandacht voor psychische diversiteit en positieve 
gezondheid

Iedereen kent wel iemand in zijn 
omgeving die te maken heeft met 
psychische problemen. Dit zijn veelal 
onderwerpen, waarover je lastig 
in gesprek komt, of zelfs helemaal 
niet praat. Het opkroppen en niet 
delen van gedachten en gevoelens 
rondom dit thema kan leiden tot 
stress thuis, maar ook op het werk 
met mogelijk uitval tot gevolg. 
Goed werkgeverschap gaat in dit 
geval over ruimte scheppen, begrip 
tonen en aandacht geven aan de 
aanwezigheid aan deze gevoelens en 
gedachten. Het er over hebben, helpt!

Doel van het spel
Een Steekje Los? is een 
verrassend en eigenzinnig 
spel met als doel taboerijke 
onderwerpen op een 
laagdrempelige manier 
bespreekbaar te maken. Zo 
ontstaat er meer openheid, (h)
erkenning en begrip. Het spel 
behandelt psychische gezondheid en 
de kwaliteit van leven aan de hand 
van 8 thema’s. 



Hoe zit het spel in elkaar
Aan de hand van vragen, stellingen, 
opdrachten en foto’s gaan de 
deelnemers spelenderwijs in 
gesprek over de kwaliteit van leven. 
Onderwerpen als stigma worden 
op een laagdrempelige manier 
besproken in een veilige omgeving. 
Elk speelbord heeft een eigen thema: 
Gezondheid, Hulp, Thuis, Sociale 
contacten, Relatie, Studie en beroep, 
Vrije tijd en Zingeving. Binnen deze 
thema’s zijn er 7 verschillende 
categorieën: Levensvragen, Stellingen, 
Kennisvragen, Foto’s, Tekenen/
uitbeelden, Raad het woord en 
Kanskaarten. Het spel zorgt voor 
verrassende, openhartige gesprekken, 
waarbij ook veel gelachen wordt!

Werkvormen 
Het spel kan op veel verschillende 
manieren gespeeld worden. Een 
gediplomeerd “Steekje Los?” 
spelleider begeleidt het spel, zodat 
je het spel op diverse manieren 
kunt toepassen. Het spel is ook 
flexibel of op maat toe te 
passen, door thema’s weg te 
laten, of er slechts 1 thema uit 
te lichten. Er bestaat zelfs een 
“festival versie”, waarbij het spel 
levensgroot op de vloer wordt 
uitgelegd en wordt gespeeld. 
Tevens toe te passen in het kader 
van kennismakingsbijeenkomsten of 
teambuildingsuitjes van afdelingen.

Pas op: openheid leidt tot begrip!



Ontdek samen de kracht van jouw 
persoonlijke uitstraling. Je leert elkaar 
op een andere manier kennen en 
feedback geven. Je ervaart hoe je 
beter kunt inspelen op klanten en krijgt 
onverwachte complimenten.

In deze interactieve workshop krijg 
je inzicht in de wereld van personal 
branding. De volgende onderwerpen 
worden bijvoorbeeld behandeld:
n	  Lekker in je vel: hoe laat je dat zien
n	  Grip op hoe je krachtig overkomt 

en verbinding maakt
n	  Stevig in je schoenen staan en 

serieus genomen worden
n	  Jezelf accepteren en doen wat je 

leuk vindt

n	  Uitstralen wie je bent en waar 
je in uitblinkt

n	  Praktisch aan de slag om 
jouw eigen kracht zichtbaar 
te maken

n	  Personal branding, als 
middel om een helder beeld 
van jezelf neer te zetten

Inspiratie en kennisoverdracht 
staan centraal. Zeer geschikt voor 
een ontspannen en interactieve 
teambuilding

Positieve ambassadeurs stralen! 

Workshop: 

Het positieve effect van jezelf



Mindfulness is een vorm van meditatie en een 
levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van 
onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen, 
oftewel: aanvaarding. Door aanvaarding leer je 
dingen te nemen zoals ze komen, zonder ze beter 
of anders te willen maken. Mindfulness verbetert 
je geheugen, je concentratie, je zelfinzicht en 
geeft rust. 
Inmiddels heeft wetenschappelijk onderzoek 
uitgewezen dat mindfulness een 
belangrijke rol heeft bij het verminderen 
en terugdringen van stress gerelateerde 
klachten, depressies en angsten. 

Mindfulness



 Workshop: 

Mindfulness
Mindfulness leert je hoe je de energiebalans kunt bewaken. 

Je leert om te schakelen. Om vaker uit 
de doe-modus te stappen. Het is een 
combinatie van meditatieve technieken 
en ontspanningsoefeningen. Je leert 
om automatische gedragspatronen 

te doorbreken en effectiever om te 
gaan met stress. Mindfulness kan in 
cursusvorm of in workshop vorm 
worden aangeboden, afhankelijk 
van budget en tijd. 



 Training: 

Mind walking
Een coach neemt de groep wandelend mee in oefeningen die fysieke en 
mentale ontspanning bevorderen. Hierdoor kan je een lunchwandeling of 
een wandeling voor of na het werk effectief benutten. 

Wandelen met als doel om fysieke 
en mentale ontspanning te verkrijgen 
waardoor hierna meer energie, 
creativiteit en probleemoplossend 
vermogen ontstaat.

Hoe doe je dit, wanneer doe je dit en 
hoe krijg je het meeste effect?
Heb je dit onder de knie, dan kan je 
het de rest van je leven toepassen!



  Training: 

Mindful running
Mindful running gebruikt in al haar activiteiten de combinatie van 
mindfulness, ademhalingstechnieken en hardlopen met als resultaat minder 
stress en meer energie.

Mindful Running laat je kennis maken 
met de verschillende facetten van 
het hardlopen en leert jou te luisteren 
naar je eigen lichaam. Jij wordt je 
bewust van je eigen loophouding, 
je aandacht bij het hardlopen en de 
kracht en energie in je lichaam. Lekker 
je hoofd leeg maken en genieten van 
het moment. 

We passen ademhalingstechnieken 
toe om het maximale rendement uit je 
ademhaling te halen. 
Mindful Running leert je, hoe je volop 
van het hardlopen en de omgeving kunt 
genieten met een juiste ademhaling en 
lopen in het ‘hier en nu’.  



 Workshop: 

Mindful eten
Het leven vliegt aan ons voorbij. We rennen van hot naar her en we doen van 
alles tegelijk. Hierdoor staan we niet altijd meer stil bij de mooie dingen in het 
leven en genieten we niet optimaal. 

Ook onze maaltijden eten we vaak 
onbewust. We eten vaak achter onze 
computer/laptop of terwijl we tv 
kijken. Met als gevolg dat we eigenlijk 
niet meer goed luisteren naar ons 
lichaam. De kans op onbedwingbaar 
snoepen en overeten is hierdoor groot.
Tijdens de Mindful-ETEN workshop 
leer je weer te luisteren naar je 
lichaam en te genieten van je 

maaltijden. Je krijgt verschillende 
oefeningen en tips mee om bewuster 
te gaan eten en drinken. Hierdoor 
krijg je meer grip op je eetgedrag en 
je gewicht.
Je gaat beter luisteren naar je lichaam 
en geniet meer van de kleine dingen 
in het leven. Hierdoor ervaar je meer 
rust en geluk, wat de kwaliteit van 
leven, maar ook van werken verbetert!



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



 Sessie: 

Handmassage 
Verrassend hoe deze korte intense massage zorgt voor een warm en 
ontspannen gevoel!

Op de handen staat continu druk van 
alle dagelijkse handelingen. Denk aan 
beeldschermwerk, schoonmaakwerk. 
Onbewust gebruiken we onze handen 
veel en vaak. Een handmassage is 
laagdrempelig, alleen de sieraden 
hoeven af. Het is een intensieve 
behandeling van relatief korte duur, 
maar met groot effect! Door de 
massage maak je extra endorfine 
aan. Dat zorgt voor meer ontspanning 
in je hele lichaam en het beter 
afvoeren van afvalstoffen. Ook in je 
hoofd ontstaat rust! 

Het werkt dus goed tegen stress en 
heeft een positieve invloed op je 
immuunsysteem. Speciale drukpunten 
kunnen ook tot vermindering van 
hoofdpijn, nekpijn en RSI klachten 
leiden. Er is een keuze uit diverse 
etherische oliën, zodat met allergieën 
rekening gehouden kan worden. 
Na de handmassage zijn de handen 
heerlijk warm en ontspannen en sta jij 
meer in de relax stand!



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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