
Aan de slag  
met vitaliteit
Activeer werknemers  
met laagdrempelige initiatieven.
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Een initiatief of challenge is een laagdrempelige manier om met vitaliteit 
aan de slag te gaan. Het motiveert werknemers, draagt bij aan hun 
gezondheid én heeft een positieve invloed op de werksfeer. Daarnaast 
laat het zien dat vitaliteit binnen de organisatie een prioriteit is. 
 
Kies een initiatief dat bij jouw organisatie past en 365VitaalWerken 
verzorgt de rest. Rondom ieder initiatief bestaat een compleet 
communicatietraject. Van aankondiging tot lessons learned, werknemers 
worden via de verschillende communicatiekanalen meegenomen in het 
communicatietraject.

Initiatieven vitaliteit
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Aankondiging

Herinnering

Update

Initiatief

Feedback verzamelen

Herhaling

Verdere tips en inspiratie

Via mail, intranet, narrowcasting en offline

Een extra duwtje in de rug voor het aanmelden

Een mail met belangrijke informatie

Deze worden online en offline gehouden

Via mail, intranet en de narrowcasting

Take-aways via mail, intranet en de narrowcasting

Handige downloads over het thema en  
meer informatie over gerelateerde onderwerpen

Onze thema’s
BewegingBevlogenheid Duurzaamheid

Gezonde leefstijl

Goede voornemens

Mentaal fit Ploegendienst

Stoppen met roken Thuiswerken Voeding Werkplek

Nachtdienst



BewegingNachtdienst

NachtdienstKick-off

Alle prijzen zijn op aanvraag

Kick-Off Pakket

- Smoothiefiets 

- Ideeënbus 

 

Kick-Off Vitaliteitsaanpak

Kick-off

Workshop60 min

Ideaal om de nachtdienst minder vermoeiend 

te laten zijn, langer kwalitatiever te laten slapen 

en sneller terug te schakelen naar het normale 

dag/nachtritme.  Dit zorg voor meer werkplezier 

en verlaging van verzuim en uitstroom.

Lichttherapie

Nachtdienst

Beweging BewegingNachtdienst

Nachtdienst Nachtdienst

WorkshopMax 20 pers.

In deze interactieve workshop wordt een aanzet 

gemaakt tot bewustwording van de relatie tussen 

het verstoren van het biologische ritme (nachtwerk), 

eten, slapen, energielevel en gezondheid. 

Ritme van leven

Workshop90 min

Aanhoudende slapeloosheid of slaapklachten 

zijn funest voor je gezondheid. Deze workshop 

geeft meer kennis en inzicht in welke factoren 

bijdragen aan een kwalitatief goede slaap. 

Verzorg je slaap

Workshop60-90 min

Alle ins en outs over slaap worden besproken 

zoals routines, voedingsmiddelen die je slaap 

beïnvloeden en alle feiten en fabels.  

Een goede nachtrust

Workshop60-90 min

Leer effectief wandelend werken met praktische 

tips en tricks zoals over wat wandelend werken 

oplevert, welke overlegvormen geschikt zijn en 

waar een route aan moet voldoen. 

Lopende zaken

Activiteit15 min

Met laagdrempelige oefeningen vanaf je eigen 

stoel leer je hoe je kunt relaxen & stretchen 

tijdens een werkdag.  

Stoelyoga

Beweging

Workshop60-90 min

Gemiddeld zitten we veel stil, maar wat zijn de 

effecten hiervan? We bespreken de impact van 

onze inactieve levensstijl én wat je er aan kunt 

doen om juist meer te bewegen op je dag. 

Importance of Exercise



Beweging Beweging

Beweging

Alle prijzen zijn op aanvraag

Mentaal Fit

ActiviteitOp locatie

Je eigen smoothie in elkaar fietsen? Met onze 

vrolijke, opvallende en ludieke smoothiefiets 

stel jij je eigen smoothie samen! 

Smoothiefiets

ActiviteitOp locatie

Smoven staat voor ‘smart movement’. Oftewel 

een toegankelijke manier van slim bewegen 

waarbij je niet alleen je lichaam activeert, maar 

ook je brein stimuleert voor optimaal presteren. 

Smoven

Beweging

Activiteit45-90 min

Van uitdagende tot beginnende workouts, het 

aanbod is groot: hardloop-krachttrainingen, 

specifieke spiergroepen, yoga, bootcamp of 

booty lessen. 

Workouts

Mentaal fit

Interview60 min

Deze Heavyweight World Champion, Levi Rigters, 

weet wat een winnaarsmentaliteit is. Mentale weer-

baarheid en balans spelen een grote rol. Hoe 

presteer je onder druk en ga je om met tegenslag? 

Champion’s Mindset

Mentaal fit

Interview60 min

Deze F16 piloot weet door zijn jarenlange 

opleiding en ervaring hoe je om kunt gaan met 

stressvolle rampscenario’s. Onderschat de 

kracht van mindset niet.  

F16 Piloot

Mentaal fit

Workshop60-90 min

Stress is onvermijdelijk, maar druk zijn is een 

keuze.  Wij leggen uit wat stress is en wat het 

met je lichaam en gedrag kan doen. 

Master Your Stress

Mentaal Fit

Mentaal fit Mentaal fit

Workshop30 min

Om je brein wat extra aandacht en rust te geven 

kun je met een paar minuten stilte per dag grote 

voordelen behalen: meer rust, minder stress en 

meer geluk. 

Meditatie

Workshop45 min

Aan de hand van metaforen en anekdotes uit de 

topsport worden de deelnemers uitgedaagd 

om structureel hun prestaties te verbeteren.  

Top Sport Inspiratie



Mentaal fit

Beweging

Alle prijzen zijn op aanvraag

Mentaal Fit

Workshop60 min

Deze relaxte manier van yoga is dé manier om 

bindweefsel en gewrichten te herstellen en 

versterken. Door verschillende houdingen leer je 

om je lijf beter te voelen. 

Yin Yoga

Bevlogenheid

Bevlogenheid Bevlogenheid Bevlogenheid

Workshop60-90 min

Je dagelijkse energie managen en zorgen dat 

je niet halverwege de dag helemaal op bent? Jij 

leert je dagelijkse energie beter te balanceren 

en hoe je iets positiefs bijdraagt aan een ander. 

Master Your Energy

Workshop60-90 min

Overlopen van to do’s naar multitasken, pauzes 

nemen en verbonden zijn. Je leert hoe je brein 

werkt en hoe je effectiever kunt werken om 

meer werkgeluk te ervaren. 

Werkgeluk vs Werkdruk

Workshop60 min

Overleven in een wereld vol met digitale 

prikkels. Wij leren je over de werkwijze van 

social media, het altijd online zijn, het effect op 

onze hersenen en tips om te “detoxen”.  

Digital Detox

Bevlogenheid

Activiteit60 min

Een heerlijke ontspannen yogales om de dag 

mee af te sluiten. We bieden verschillende 

yogastijlen aan, o.a. Yin en Hatha. Neem je 

sportoutfit en mat mee.

Yoga

Mentaal fit Mentaal fit

ActiviteitMax 30 pers90 min

Wim Hof, de Iceman heeft een methode waarbij 

ademhaling, kou en mindset centraal staan. Een 

professional getraind door Wim Hof biedt deze 

training. Het ijsbad is mogelijk op aanvraag.

Wim Hof Methode

Activiteit20 min

Zodra je de techniek onder de knie hebt, bieden 

wij ademhalingsbreaks als dag-start, tussendoor 

of afsluiting van de dag. 

Ademhalings breaks

Mentaal fit

Challenge

Wandelen is goed voor je hart en bloedvaten, 

verbetert je nachtrust, werkt ontspannend, is 

goed voor je humeur en heet positief effect op 

je geheugen. 

Wandel challenge



Alle prijzen zijn op aanvraag

Bevlogenheid Gezonde leefstijl 

Bevlogenheid Gezonde leefstijl Gezonde leefstijl

Activiteit15 min

Doe mee aan deze grappige, originele en 

creatieve energizers.  Je ervaart nieuwe energie 

om een boost te geven aan de rest van je dag.  

Energizers

Activiteit60-90 min

Een gezond gerecht bereiden onder 

begeleiding van een chefkok die de sessie kan 

begeleiden.  Van sushi, vega-curry tot smoothie-

bowls, vrijwel alles kan in overleg. 

Kooktutorial (met Chef)

Waardering uiten

Verras je collega’s met een samengesteld 

kerstpakket met gezonde en duurzame 

producten en leuke gadgets. 

Vitaal Kerstpakket

Duurzaamheid

Werkplek WerkplekWerkplek Werkplek

Online90 min

Onze dagelijkse voedselkeuzes beïnvloeden 

ons lichaam en het milieu. Deze workshop 

maakt je bewust  over gezonde en duurzame 

voeding.  

Food For Thought

Op locatieWorkshop45 min

Groepsdynamiek is een doorslaggevende 

factor in organisaties. Het gaat over veiligheid, 

afstand, nabijheid en commitment. Deze 

dynamiek is bepalend voor het succes.

Groepsdynamiek

Op locatieWorkshop45 min

Medewerkers die werken in een psychologisch 

veilige omgeving voelen zich veilig genoeg om 

risico’s te nemen en hun ideeën te delen. Dit 

resulteert in leren, creativiteit en betrokkenheid.

Psychologische Veiligheid

Op locatie20 min

Tijdens de massage worden jouw meest 

belaste spieren zoals rug, schouder en nek 

gemasseerd. Kortom: een snelle en effectieve 

manier om werkstress te voorkomen.

Massages op werk

Werkplek

Duurzaamheid



Alle prijzen zijn op aanvraag

Kennisinstellingen

Kennisinstellingen

Mentaal Fit

Bevlogenheid

Stop met rokenGoede voornemens

JanuariChallenge

Je drinkt een maand geen alcohol om de 

voordelen te ervaren van tijdelijk niet drinken. Je 

ontvangt diverse tips, artikelen en badges die je 

kunt verdienen.

IkPas & DryJanuary

Voeding

JuniChallenge

In zeven dagen gezond eten en drinken zonder 

toegevoegde suikers: dat is de Nationale Suiker 

Challenge van het Diabetes Fonds.  Ontvang het 

deelnemerspakket en ga deze challenge aan!

Suikerchallenge

OktoberChallenge

Samen met anderen stoppen met roken. In deze 

maand ontvang je diverse trainingen en 

informatie om succesvol te stoppen met roken. 

Stoptober

HRMHFA Certificaat

Je vergroot je kennis over psychische 

aandoeningen en leert signalen van mentale 

klachten herkennen. Je leert iemand de 

helpende hand reiken.

MHFA Cursus

Wandelcertificaat

We ondersteunen je met tips om nog meer 

vormen van wandelen in te zetten. Zoals 

wandelend vergaderen, traplopen of 

lunchwandelingen. 

Wandelvriendelijk bedrijf



Doordat het grootste deel van de communicatie tegenwoordig via 

online kanalen plaatsvindt, kan offline communicatie een grote 

impact hebben. Daarom bieden wij voor de verschillende thema’s 

pakketten aan. Een pakket op maat is ook mogelijk, wij denken 

graag met je mee.

Offline communicatieOffline communicatie

Alle prijzen zijn op aanvraag

Pakket

- Webinar 

- Schijf van Vijf kookboek 

- Waterfles 

- Eetmaatje 

- Koelkaststicker 

- Factsheet: gezond is goedkoop 

- Gezonde snacks 

Voeding

Voeding Mentaal fit Beweging Voeding

Pakket

- Webinar 

- Kaartspel/Kwartet 

- Groene thee (zonder theïne) 

- Oordopjes 

- Blauw licht bril 

 

 

Nachtrust

Pakket

- Springtouw 

- Resistance banden 

- Spierbalsem 

- Bidon met logo 

- Tasje met logo 

 

Bewegingspakket

Pakket

Een samengesteld pakket om met de fiets naar 

werk te gaan. 

- Fietsroute kaart 

- Fietsbel 

- Fietsslot 

- Fietslamp 

- Muesli repen

Fiets naar je werkpakket

Gezonde leefstijl

Pakket

Voor een speciale gelegenheid maken wij graag 

een pakket. Zoals een Kick-Off, Onboarding, 

Jubileum of Feestdag.

Pakket naar keuze



+31 70 219 7260info@365vitaalwerken.nlDen HaagBinckhorstlaan 36 2056 BE 


