Sitness op uw bedrijf
Gemiddeld zitten we zo’n 7,5 uur per dag. Maar: een uur op je kont, is vijf minuten eerder
dood. Heftig? Het is de harde waarheid. Veelzitters raken sneller vermoeid, het stimuleert
een slechte stofwisseling en verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Een slecht afgestelde
werkplek (bureau en stoel) maakt dat zo mogelijk nog ongezonder.

Als je op kantoor of thuis werkt zit je minstens net zoveel als een rolstoelgebruiker! Mensen
met een beperking die gebruik maken van een rolstoel, zijn veroordeeld tot veel zitten. Voor
hen is het dus nog belangrijker om dagelijks voldoende te bewegen en gezond te leven.
Paralympische sporters zijn het voorbeeld van mensen die veel zitten maar TOCH gezond
zijn. De rolstoelbasketballers van Team NL gaan (thuis-)werkend Nederland daarbij helpen
middels het vitaliteitsprogramma Sitness en nemen u mee in hun 'Road to Tokyo 2020'.

‘Wie kan je nou beter helpen met gezond zitten
dan iemand die voor altijd tot zitten is veroordeeld?’

Tip van de dag
De meeste mensen denken dat je de negatieve effecten van
zittend kantoorwerk in de avond kan compenseren door een uur
keihard te trainen in de sportschool. Dat blijkt NIET zo te zijn. Het
is beter om gedurende de dag meerdere keren een kleine
oefening te doen.
Met dit pakket ontvangt de werknemer middels een afgestemde
frequentie via uw intranet of digitale werkomgeving een melding
met filmpje waarbij een rolstoelbasketballer vertelt en laat zien
welke laagdrempelige oefening geschikt is om lang zitten te
onderbreken.
Sitness oefeningen-pakket: eenmalig € 1.500,-

WOW – work out of the week
Train wekelijks met een rolstoelbasketballer van Team NL. Schrijf
je in voor WOW en geef je werknemers de kans om wekelijks fitter
te worden door het volgen van de ‘work out van de week’. Train
buik, rug, schouders en nek vanuit huis of kantoor!
Het geeft de werknemer de mogelijkheid om na de training in
gesprek te gaan met de sporter zelf via chat of video. Want
vitaliteit gaat verder dan fysieke gesteldheid. Hoe gaat de
rolstoelbasketballer om met veranderingen en wat kunnen uw
werknemers leren uit de Paralympische sport over mindset?
Sitness WOW-pakket: € 600,- per maand

Voeding & lifestyle
Mentaliteit en fysieke gesteldheid zijn stap één en twee.
Maar voeding en levensstijl maken de vitaliteitscirkel
compleet. Middels een gratis introductiebijeenkomst, digitaal
of fysiek, krijgen werknemers inzicht en handvaten betreft
gezonde leefstijl en voeding.
Aansluitend kunnen er door de Sitness professionals
gepersonaliseerde adviezen, videoconsults en coaching
momenten gecreëerd worden voor de individuele
werknemer, een afdeling of het gehele personeelsbestand.
Sitness voeding&lifestyle-pakket: vanaf € 0,-

