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Beste collega’s in Onderwijs, Zorg en Welzijn,
Een daverende eerste editie van Fit2Work in 2019 maakte
voor ons en de deelnemende partijen duidelijk:
We gaan weer voor een F2W week in 2020!
De F2W week is een jaarlijks terugkerend Zeeuwse evenement voor
collega’s van onderwijs, zorg en welzijn. Een inspirerende week
gevuld met verschillende workshops gericht op vitaliteit en
duurzame inzetbaarheid. Met 481 unieke bezoekers van 15
organisaties en 45 workshops op drie centrale locaties in
Zeeland, beleefde F2W in 2019 een succesvolle primeur.
Door Covid-19 zijn we genoodzaakt de 2020 editie anders te
organiseren. Dit jaar geen gratis workshops, massages en
hardloopclinics op drie centrale locaties. Voor de 2020 editie hebben
we een selectie gemaakt van de best bezochte en best gewaardeerde
trainingen van editie 2019. Vanuit deze selectie is het mogelijk om voor
je eigen organisatie (scholings-)activiteiten te organiseren voor het
Een Fit2Work week op maat!

Voorwaarden
De trainingen in de brochure worden aangeboden tegen een
aantrekkelijk tarief.
Je kunt zelf de trainers benaderen en het aanbod passend maken voor
de eigen organisatie, op de eigen locaties.
Dit tarief is enkel geldig als je de training boekt in 2020.
De uitvoering mag uiteraard later plaatsvinden.
Doe de aanvraag bij de trainer/organisatie onder vermelding van
Fit2Work.

Wat moet je doen om gebruik te maken van dit aanbod?
De activiteit aanbieden binnen de organisatie onder vermelding van
Fit2Work. Zo blijft Fit2Work onder de aandacht, zodat we elkaar in
2021 hopelijk weer live kunnen ontmoeten!
We hopen jullie organisatie en medewerkers volgend jaar weer live te
verwelkomen bij Fit2Work editie 2021!

Vitale groeten, namens het Fit2Work team
Jan de Rooij, Gors
Dalilah van Nek, Juvent
Jelmer Holm, Viazorg
Geralda Jansen, Respont

Brein + Lichaam = Vitaliteit + Veerkracht
Prijs live

450,- ex. btw en reiskosten

Prijs online

Mogelijk in overleg

Max. aantal personen
20

Duur training
2 uur

Contact gegevens

nuray@worldwise-education.com
06-20564802

Nuray Stadt - World Wise Education
Hoe kunnen je brein en lichaam je vitaliteit beïnvloeden?
De wetenschap heeft daar het antwoord op ontdekt. In deze lezing ontdek je
aan de hand van wetenschappelijke achtergronden dat het hart een veel grotere
rol speelt bij stress en leerprocessen dan tot nu toe aangenomen werd én dat je
daar zelf invloed op kunt uitoefenen.
Aan de hand van een demo zie je op een scherm hoe je hart informatie geeft en
of je ‘hartcoherent’ bent of niet (met behulp van een oorsensor).
Wat is hartcoherentie eigenlijk? Wist je dat als je 60 hartslagen in 1 minuut hebt
het niet betekend 1 hartslag per seconde? Er zit een tijdsinterval tussen de
hartslagen en dat wordt hartritme variabiliteit genoemd. Tijdens een training train
je je hartritme variabiliteit om zo hartcoherent te worden; de optimale staat van
je lichaam en brein. Ze werken krachtig samen.
Zo behoud je een vitaler brein + lichaam. Je leert wat de wetenschap te zeggen
heeft over mentale en fysieke gezondheid en dus, vooral je eigen invloed daarop.
Deze training wordt al bij veel organisaties gegeven, onder andere bij de politie,
Rabobank, Unilever, ING, NS en tal van onderwijsorganisaties.

Mindfulness
Prijs live

400,- ex. btw, incl. reiskosten

Prijs online

Online niet mogelijk

Max. aantal personen
8 tot 10

Contact gegevens

Duur training

carolien@inzicht.coach

1,5 uur

Carolien Klever
Mindfulness is leven in het hier en nu, en je bewust zijn van wat je ervaart.
En dat ook nog eens zonder oordeel. Vaak is dit lastig.
Zeker als je niet zo gewend bent om mindful te zijn.
In onze westerse wereld staan we vaak de hele dag ‘aan’. Heel veel gedachten
vliegen door ons hoofd. Voorbeelden hiervan zijn: “Ik moet zo nog even mijn kind
wegbrengen naar de voetbal, mijn moeder moet ik nog bellen,
ik moet niet vergeten een pak yoghurt te kopen, ik ben moe, ik wil even tijd voor
mezelf, ik moet nog een afspraak maken bij de kapper” enzovoort.
Vaak maak je hele kettingen van je gedachtes.
Met mindfulness leer je om er van een afstandje naar te kijken en ben je meer
bewust van wat er speelt. Dat geeft meer rust en inzicht in wat er speelt in jezelf.

Het doel van deze workshop is het kennis maken met de beginselen van
mindfulness. Om je interesse op te wekken en om te kijken of het iets is waar je je
verder in wilt gaan ontwikkelen.

Check-up: hoe is het met jouw slaap?
Prijs live

585,- ex. btw en reiskosten

Prijs online
395,- ex. btw

Max. aantal personen
20

Contact gegevens

Duur training

Berry@FitzMe.nl

1 uur

FitzMe
In deze bewustwordingsworkshop gaan de deelnemers beoordelen hoe ze ervoor
staan met hun slaap en ontspanning. Slapen ze goed in, slapen ze goed door en

kunt merken. Ook de winst die je krijgt als je goed slaapt en de investering in
voldoende ontspanning is iets wat wordt besproken.
De resultaten die verwacht mogen worden zijn:
- Weten welke slaapproblemen er zijn en de meeste oorzaken;
- Weten of je zelf (goed) genoeg slaapt en dit leren monitoren;

- Gemotiveerder raken om te investeren in goede slaap.

Gezond leven & Onregelmatig werken
Prijs live

585,- ex. btw en reiskosten

Prijs online
395,- ex. btw

Max. aantal personen
20

Contact gegevens

Duur training

Berry@FitzMe.nl

1 uur

FitzMe
In deze bewustwordingsworkshop gaan mensen beoordelen of hun eet- en
slaapgewoontes passen bij onregelmatige diensten. In de 24-uurseconomie
neemt onregelmatig werken almaar verder toe. Voor een medewerker betekent
wordt verstoord, het energieniveau wordt vaak lager door slaapgebrek en het is
lastig om afspraken te maken met gezin, vrienden en familie.
Gezonde gewoontes zijn dan cruciaal om in balans te blijven. In deze praktische,
laagdrempelige en positieve workshop leren medewerkers met onregelmatige
diensten hoe ze hun eet- en slaapgewoontes zo kunnen aanpassen dat ze

Resultaten van de workshop:
• Deelnemers krijgen praktisch tips over gezond leven in combinatie met
onregelmatig werken.
• Deelnemers weten hoe je veerkrachtig blijft en voldoende energie over hebt na
je werkdag.
• Deelnemers weten hoe ze een haalbare aanpak die past bij hun situatie kunnen
bepalen om in balans te blijven.
• Deelnemers zijn gemotiveerd om één of meer concrete stappen te zetten om
gezonder te leven en zich goed te voelen.

• Afstemmen op mensen die zittend werk doen
• Afstemmen op ouder wordende medewerker

Een goede conditie door slim bewegen
- zo pak je het aan!
Prijs live

585,- ex. btw en reiskosten

Prijs online
395,- ex. btw

Max. aantal personen
20

Contact gegevens

Duur training

Berry@FitzMe.nl

1 uur

FitzMe
Hoe meer je aan je hoofd hebt, des te groter is de kans dat je lichaam uit conditie
raakt. Wil je dat voorkomen? Dan helpt het enorm als je weet hoe je bewegen
slim aanpakt.
In deze workshop leer je hoe je je je hart, longen en spieren in conditie houdt
zonder dat je je hele dag of week ervoor om hoeft te gooien.
Je maakt een persoonlijk plan om actief te leven op een manier die bij je past.

Werken vanuit een lege inbox
Prijs live

375,- ex. btw en reiskosten

Prijs online
375,- ex. btw

Max. aantal personen
7 - 10

Duur training
1,5 uur

Contact gegevens

bibian@cosijnconsultancyencoaching.nl

Bibian Cosijn - Cosijn Consultancy & Coaching
Stroomt jouw mailbox ook iedere dag weer verder vol? Ben je regelmatig aan het
scrollen om ervoor te zorgen dat je vooral geen mailtje over het hoofd ziet?
met je mail en overzicht te creëren. Zo wordt mailen weer leuk!

Kiezen kun je leren!
Prijs live

375,- ex. btw en reiskosten

Prijs online
375,- ex. btw

Max. aantal personen
7 - 10

Duur training
1,5 uur

Contact gegevens

bibian@cosijnconsultancyencoaching.nl

Bibian Cosijn - Cosijn Consultancy & Coaching
Ben jij die eeuwige twijfelaar? Vind je Nee-zeggen not done en heb je daar later
dan weer spijt van? Kom dan naar deze workshop. Door te leren kiezen creëer jij
je eigen balans!

Realistisch plannen
Prijs live

375,- ex. btw en reiskosten

Prijs online
375,- ex. btw

Max. aantal personen
7 - 10

Duur training
1,5 uur

Contact gegevens

bibian@cosijnconsultancyencoaching.nl

Bibian Cosijn - Cosijn Consultancy & Coaching
Ben je gestopt met plannen, omdat er toch steeds niets van terecht komt?
Dan is deze workshop voor jou! Je krijgt inzichten en tools om een haalbare
planning te maken. Zo heb je weer tijd voor die dingen die jouw werk zo
leuk maken! Inclusief tips en tricks over Outlook agenda.

Minder stress, meer energie!
Prijs live

25,- p.p. ex. reiskosten

Prijs online
15,- p.p.

Max. aantal personen
10 - 15

Contact gegevens

Duur training

Ruud@BurnoutTeam.nl
06-54255273

1 uur

Ruud - BurnoutTeam
Stress is veel meer biologie dan psychologie. Bij stress draait namelijk alles
om stresshormonen, gelukshormonen en je bijnieren waar deze hormonen
aangemaakt worden.
De interactie tussen deze hormonen bepalen in belangrijke mate hoeveel stress je
ervaart, niet alleen in je lijf, maar ook in je hoofd.
Hoe kun je ingrijpen op deze processen waardoor stress- en burn-out klachten
sterk verminderen.

Krachttraining voor je brein
Prijs live

495,- ex. btw en reiskosten

Prijs online
495,- ex. btw

Max. aantal personen
50

Contact gegevens

Duur training

Mira van Maaren - coördinator
admin@mydailylifestyle.com

0,5 uur

My Daily lifestyle
Tijdens deze inspiratiesessie doet de groep leuke en ludieke oefeningen in de
vorm van brein “teasers” om inzicht te geven in hoe je brein werkt.
Daarnaast worden er een aantal korte ontspanningsoefeningen gedaan die de
medewerker op elk moment, tijdens de (werk)dag, kan doen.
De inspiratiesessie wordt gegeven door een ervaren mentalcoach.

Werk-privé balans
Prijs live

495,- ex. btw en reiskosten

Prijs online
495,- ex. btw

Max. aantal personen
50

Contact gegevens

Duur training

Mira van Maaren - coördinator
admin@mydailylifestyle.com

0,5 uur

My Daily lifestyle
Iedereen ervaart weleens het dilemma: hoe verdeel je je energie en aandacht
tussen je werk en privéleven. Deze workshop geeft je handvatten de energie
zodanig te verdelen dat dit in evenwicht is. Door middel van oefeningen krijg je
inzicht in je eigen energiebronnen.

Stoelyoga | Vergaderen met jezelf
Prijs live

250,- ex. btw en reiskosten

Prijs online
250,- ex. btw

Max. aantal personen
15

Contact gegevens

Duur training

contact@atynawerktverbindend.nl
0642529140

1 uur

Atyna

Klinkt dat goed?
Door het maken van een ZELFie tijdens de stoelyogales ga je met jezelf in
vergadering. Jij bent het beste wat je hebt, dus een goed idee om daar
duurzaam mee om te gaan! Met laagdrempelige oefeningen die iedereen kan en
die praktisch toepasbaar zijn ga je rust ervaren. Je leert spanning los te laten
en krijgt nieuwe energie, meer helderheid en welbevinden. Je hoeft niets mee te
nemen of te verkleden. Je trekt je schoenen uit en gaat lekker zitten.
De rest volgt vanzelf.

Je hormonen de baas
Prijs live

350,- ex. btw en reiskosten

Prijs online
350,- ex. btw

Max. aantal personen
25 -30

Contact gegevens

Duur training

info@martineridderhof.nl

1,5 uur

Martine Ridderhof
Is dit herkenbaar voor jou?
•

Je wordt steeds zwaarder, terwijl je het gevoel hebt dat je best gezond leeft.
•

Je hebt al meerdere diëten geprobeerd en bent er echt helemaal klaar mee.

•

Je hebt hevige of pijnlijke menstruaties of je cyclus is juist heel onregelmatig.

•

Je hebt last van stemmingswisselingen of voelt je soms down of prikkelbaar.

•

huid, ontstekingen of spierklachten.
•
•

Je zit niet lekker in je vel en voelt je vaak moe of futloos.
Je hebt regelmatig eetbuien of cravings naar zoet of zout.

Bij veel vrouwen zijn de hormonen uit balans, wat allerlei klachten kan
veroorzaken. Door bewustwording van wat je hormonen doen én hoe jij dat
zelf kunt beïnvloeden, hoeft dat niet zo te zijn! Tijdens deze workshop leg ik
de 5 belangrijkste factoren (hormoonkennis, voeding, beweging, ontspanning,
mindset) uit die nodig zijn om lekker in je vel te zitten, een gezonder gewicht te
krijgen én te behouden en hormonale klachten te verminderen.
als tijdens/na de menopauze.

Fit2Work wordt aangeboden door:

