
Check je werkstress  
Het fundament van een goede organisatie zijn vitale medewerkers. Deze medewerkers zijn minder vaak 
ziek door hun goede mentale en fysieke conditie, zijn productiever, voelen zich sneller betrokken en zijn 
daarmee een belangrijke succesfactor.

Echter, 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress.  Bijna 1 miljoen mensen lopen 
jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Daarnaast bewegen 
mensen te weinig op het werk. Gebrek aan beweging op het werk is vaak niet voldoende te 
compenseren met meer bewegen in de vrije tijd en kan leiden tot gezondheidsschade. 
Maak uw medewerkers bewust van het belang van een goede gezondheid en stimuleer ook op het werk 
een gezondere levensstijl.

 

Aandacht voor werkstress (speciale aanbieding)
Start de week met  aandacht voor werkstress, meer bewegen en het vergroten van het werkplezier. 
Plaats een dagdeel of langer de Mindgame, iSquatbox en Sensamove en laat uw medewerkers het 
effect van ontspanning, beweging en in balans zijn ervaren.

Een dagdeel voor € 950,- met begeleiding excl. € 0,75 / km transportkosten en btw.
Wij verzorgen het voor u. 

Inclusief Wellpoint € 1.350,- (apparaat dat bloeddruk, BMI, vetpercentage meet)

in overleg ook te kiezen voor Smoothiebike of andere beweeggame

vraag naar de voorwaarden, info@embeddedfitness.nl

mailto:info@embeddedfitness.nl


Voer de gevraagde oefening uit (bv doe 10 kniebuigingen) en krijg als beloning 
een actiebon. De iSquatbox registreert en print de bon.
De bon is in te leveren voor bv een gezond stuk fruit of een stressballetje. In 
overleg met u is de actie te bepalen.

iSquat box

Daydream wordt gespeeld met een biosensor die leest hoe ontspannen 
je bent. 
Jouw ontspanning bepaalt hoe de wereld in de game eruit komt te zien. 
Leer loslaten en ontspannen en de zon gaat schijnen en de seizoenen 
zullen veranderen.

Mindgame Day Dream

De Sensamove Fitness Board is een veelzijdig apparaat voor evenwicht 
en coördinatie. Kan gebruikt worden voor oefentherapie.
Ook om op het werk weer in balans te komen.

Sensamove balance of 3D certivicaal trainer 



Met deze smoothiebike promoot u gezonde leefstijl, fysieke activiteit 
en aandacht voor een gezonde omgeving.

De smoothiebike is een eenvoudige fietsopstelling, waar een blender 
is gekoppeld aan een groot voorwiel. De fiets is geschikt voor 
kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen.
Combineer verschillende soorten fruit, stap op de fiets en de blender 
gaat aan het werk. 

Smoothie bike

Aan de hand van enkele eenvoudige metingen die verricht 
worden via een zuil met een eenvoudig te bedienen 
touchscreen, krijgt de gebruiker een goed beeld van zijn/haar 
gezondheidstoestand. De Wellpoint meet het gewicht, BMI, 
lichaamsvetgehalte, hartslag en bloeddruk via een 
geautomatiseerd apparaat. De informatie wordt uitgeprint en 
meegegeven en waar nodig met een advies.

Wellpoint



Kies voor een beweeggame uit één van onze verschillende 
mogelijkheden

Met een beweeggame kan een challenge worden opgezet en op een 
leuke manier de aandacht voor beweging in gang worden gezet.

Beweeggame

Trapteller

Neem voor de grap eens de trap. 
Driekwart van de werkende Nederlanders wordt niet door hun werkgever 
gestimuleerd op de trap te nemen. Vaak wordt er op de werkvloer voorkeur gegeven 
aan het gebruik van de lift. 
Het stimuleren van traplopen bij werknemers, zou na twaalf weken al een positief 
effect op fitheid, gewicht en bloeddruk hebben. Met traplopen worden gemiddeld zo’n 
10 calorieën per minuut verbrand. Het inlassen van meerdere korte momenten van 
bewegen per dag zou helpen het metabool syndroom, voorloper van diabetes type 2 
te voorkomen.

Het stimuleren van het traplopen kan met onze traploopmeter. Deze zuil meet het 
aantal personen dat de trap neemt en berekent de hoogte en vergelijkt het met het 
beklimmen van de Mount Everest. Zo kunt u een actie opzetten om dagelijks de 
Mount Everest te beklimmen. 

Beweeggame


