
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



Workshop: 

Horsepower
Een paard zegt meer dan 1000 woorden
Soms vraag je jezelf wel eens af: hoe 
ervaren anderen mij in de samenwerking, 
wat vinden ze van mij? En wanneer 
je dat aan je collega’s vraagt, is het 
maar de vraag of je een open en 
eerlijk antwoord krijgt. Terwijl juist deze 
openheid zorgt voor een nog betere 
samenwerking binnen een bedrijf. Om 
deze openheid binnen bedrijven op 
gang te brengen, maken wij gebruik van 
paarden. Paarden geven niet het sociaal 
wenselijke antwoord, hun reactie zegt 
meer dan 1000 woorden.

Ieder gaat individueel aan de slag 
met het paard, niet op het paard 
maar naast het paard, veilig met de 
voeten op de grond. Door de inzet 
van paarden zullen de volgende 
leerresultaten worden behaald:

n	  Iedereen krijgt meer inzicht 
in zichzelf als individu door 
middel van het verbinden met 
en het leiden van paarden;

n	  Elk lid van het team begrijpt 
meer van zijn collega’s door 
ze te observeren met de 
paarden en door een 
gefaciliteerde dialoog. Dit 
kan leiden tot een dieper 
niveau van verbinding en 
waardering;

n	  Voor iedereen om plezier te 
hebben en dit een plezierige 
persoonlijke en gedeelde 
ervaring te maken!

Door deze unieke workshop groeit 
de onderlinge samenwerking tot 
een nog hoger niveau! 



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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