
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.



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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