
 

  

 

Zit er beweging in uw bedrijf? 
  
De dag ziet er bij diverse mensen als volgt uit. We staan op om 

vanuit ons bed in de auto te gaan zitten. Vervolgens komen we 

aan op ons werk en gaan daar weer zitten. Na het werk gaan 

we weer in de auto zitten en bij thuiskomst gaan we aan de 

eethoek zitten en vervolgens zitten we op de bank waarna we 

in bed gaan liggen. Het verhaal lijkt wat kort door de bocht 

maar vraag jezelf eens af, hoe ziet jouw dag eruit? 
  
Beweging 
Voldoende aan beweging doen is een heel belangrijk! 

Verminder je zituren door bewust meer te gaan bewegen. 

Spieren die je niet gebruikt worden door het lichaam 

afgebroken; "Use it ore lose it." 

Wanneer je een week amper beweegt treedt er al een 

 
 
Vitality Bootcamp verhoogt de 
Vitaliteit bij GAC! 
  
Eind maart heeft Vitality Bootcamp de 

workshop "Mentaal Vitaal" gegeven aan 

een groep medewerkers van GAC. 

GAC Business Solutions is een ICT bedrijf 
met 120 medewerkers in Oirschot. 

  

Wat houdt de workshop "Mentaal Vitaal" 

in? 

 

 



aanzienlijk verlies van spiermassa en spierkracht op. 

Heb je ooit wel eens iets gebroken of zwaar gekneusd zoals je 

been en moest je lang rust houden of zelfs in het gips? Het 

gevolg is dan al heel snel een veel dunner been doordat je 

spiermassa heel snel afneemt wanneer je ze niet gebruikt. 

Weer 'opnieuw leren lopen' is dan het gevolg, omdat de 

verslapte spieren weer getraind moeten worden. 

Binnen zes weken bouwen gezonde jonge mensen de verloren 

spiermassa weer op indien ze voldoende bewegen en eiwitten 

eten. 
  
Wat kan je doen?:  

• Doe dagelijks aan beweging. 

• Men hoeft zich niet 'in het zweet' te sporten. 

• Een wandeling draagt ook al bij aan een betere 

gezondheid. 

• Neem de trap in plaats van de lift. 

• Telefoneer staand of al ijsberend. 

• En hoe lekker is dit.....? Loop of fiets naar de 

supermarkt! 

• Ga tijdens je lunch pauze naar buiten voor een 

wandeling of 's avonds na het eten. 

• Loop naar je college toe ipv van alles via de telefoon of 

email te doen. 

• Haal je thee op een andere afdeling, toch weer een 

beweegmoment! 
 
Alles op een rijtje: 
De voordelen van beweging / sport  

• Mentaal veel sterker, vermindering van stress, 

angstgevoelens en depressie. 

• Minder kans op dementie (betere doorbloeding van de 

hersenen). 

• Minder kans op ouderdoms suiker, wat officieel 

diabetes 2 heet. 

• Betere afweer, versterking van je immuunsysteem. 

• Sterkere botten. 

• Betere nachtrust. 

 
 

Tijdens de workshop werken we aan het 

creëren van een gezondere levensstijl op 

het mentale vlak. 

Iedereen wordt in 1 uur tijd uitgedaagd 

om te kijken hoe het is gesteld met zijn / 

haar huidige levensstijl.  
  

De workshop bestaat uit de volgende 

stappen; 
1: Bewustwording creëren. 

2: Heel belangrijk: Zelfwaardering 
verhogen. 

3. Welke Gedragsveranderingen 
behoren tot de mogelijkheden voor jou 

individueel. 

4. Het bepalen van Doelen, wat veel 
positieve energie geeft. 

Met deze aanpak word je uitgedaagd om 

eens goed naar jezelf te kijken! 

  

De workshop is zo opgezet dat het voor 

een ieder mogelijk is om een gezondere 

levensstijl na te streven op het mentale 

vlak, zonder dat het 'zweverig' wordt. 

  
De workshop is heel positief beoordeeld 

door de medewerkers van GAC! 

De deelnemers geven aan dat de van te 

voren gestelde doelen zijn bereikt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kom lekker in beweging en verhoog je vitaliteit! Geniet van alle 

positieve effecten die beweging / sporten je brengen. 

  
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? 
Wij geven diverse workshops op het gebied van voeding, 

beweging en mentale vitaliteit; http://www.vita-

health.nl/workshops 

Daarnaast is ook individuele ondersteuning mogelijk door:  

• Inloopspreekuur op locatie bij een Vitaal Coach 

• Individuele coaching 

• Voedingsadvies  

Wil jij graag meer beweging in jouw bedrijf en verhoging van 

het werkplezier? 

Neem dan contact op met http://www.vita-health.nl/contact/ 

Wij ondersteunen je graag en zijn altijd bereid je vragen te 

beantwoorden!  

 

Enkele reacties:  

• "deze workshop heeft mijn 
bewustwording vergroot" 

• "ik heb goede handvatten 
aangereikt gekregen waar ik 
mee aan de slag ga" 

• "de inhoud van de workshop 
is heel stimulerend en de 
trainer zorgt ervoor dat je 
constant geïnspireerd bent 
en blijft om constructief te 
werken aan een gezondere 
levensstijl! Bedankt! Ik ga 
hier zeker mee verder!  

• "ik wil graag nog meer 
workshops van Vitality 
Bootcamp volgen en raadt 
het mijn collega's ook aan" 

 

Heeft u interesse in een van onze 
workshops http://www.vita-
health.nl/workshops en wilt u kennis 
maken met het aanbod van Vitality 
Bootcamp neem dan geheel vrijblijvend 
contact op met www.vita-
health.nl/contact/ 

 

 

 
 
 
 

 

	


