
Welke invulling geeft jouw organisatie
aan het boosten van vitaliteit in 2023?

bepaal zelf jouw weekmoment naar keuze



Kick-off lezing 
Deze online lezing over 
veerkracht is de perfecte kick-
off voor het weekprogramma. 
Inspirerend en activerend. Het 
is ook mogelijk deze aan te 
vragen op locatie.

Compleet vitaliteitsweek-programma
Het perfecte moment om de veerkracht van jou en je collega's een boost te geven!

3 x interactieve webinar
Keuze uit 18 thema’s. Elke 
webinar duurt 1 uur en is er veel 
tijd voor interactie en vragen. 
Uitbreiding naar meer webinars is 
mogelijk. Denk daarbij eens aan 
thema’s in de privé sferen.

5-dagen challenge
Medewerkers ontvangen één 
week, dagelijks een kleine 
opdracht per mail, waar ze 15 - 60 
minuten mee bezig gaan. Stap 
voor stap bewuster worden, van 
de situatie en hun eigen invloed.

Eindevaluatie
Na afloop krijg je de 
uitkomsten te zien van het 
Vitaliteitsweek-programma. We 
bespreken de impact op jouw 
medewerkers en organisatie. 
Inzicht in impact en behoefte. 

Het doel van de Vitaliteitsweek is werkend Nederland bewust te maken van het belang van de eigen vitaliteit. Wij doen wij dit door 
werknemersgezondheid een structureel onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Het door ons samengestelde vitaliteitsweekprogramma is dan ook een 
mooie start waarin we medewerkers kennis laten maken met de discipline en handvatten die leeftstijlontwikkeling hen kan bieden.  

€ 3995,— 

(onbeperkt aantal deelnemers, inclusief promotiematerialen en (anonieme) registraties)



10% korting bij afname 
vitaliteitsjaar-programma

3x vitaliteitsweek naar keuze



Maak een keuze uit 3 interactieve webinars

Het is ook mogelijk meer dan 3 thema’s deze week te kiezen. Per extra afname webinar kost dat 595 euro.

Grip op je geld, 
hoe dan? 

Een leven zonder 
burn-out 

De balans in werk 
en mantelzorg 

Van transpiratie
naar transformatie  

Verbeter je slaap Selfcare bij
rouw en verlies 

 

Mindful op
het werk  

Grip op je planning 
 
 

Route naar een betere 
werk en privé balans 

Vitaal na scheiding 

Doorbreek je 
alcohol gewoontes  

Leven vanuit
je purpose 

Grip op je relatie  

Beweeg voor 
het leven 

Grip op mail is 
grip op je tijd 

Effectief omgaan
met stress

Grip op geluk 

Gezond eten
en leven  

Blijf betrokken, 
voorkom quiet quitting  

Slapen in 
wisseldiensten 

Persoonlijk 
leiderschap



Looptijd 1 week

Aantal deelnemers (onbeperkte deelname) ___________  [aantal invullen]

Vitaliteitsweekprogramma 
(online kick-off lezing ‘boost je veerkracht’, 
5-dagen challenge, 3 interactieve webinars 
naar keuze (maak keuze hieronder) + 
eindevaluatie

€ 3995,—

Wij maken deze 3 keuzes uit de interactieve webinars:

Alcohol (omgaan met) 
Burn-out 
Financieel fit
Fysiek Fit
Grip op geluk
Mantelzorg
Mindfulness
Overgang 
Relatie
Persoonlijk leiderschap

Rouw & verlies 
Scheiding 
Slaapmanagement 
Slapen in wisseldiensten
Planning
Quiet quitting
Grip op mail/tijd
Voeding & gewicht  
Werk & privébalans
Zingeving

Extra vragen en / of opmerkingen:

Optioneel aan te vragen

X Kick-off lezing aanvragen op locatie (op maat) € 1495,—

Extra lezingen / sprekers op locatie of online
Onze voorkeur gaat uit naar dit thema: € 1495,—

Losse extra webinars aanvragen (onbeperkt 
aantal deelnemers) € 595,—

Dit zijn de extra interactieve webinars die wij willen kiezen:

Alcohol (omgaan met) 
Burn-out 
Financieel fit
Fysiek Fit
Grip op geluk
Mantelzorg
Mindfulness
Overgang 
Relatie
Persoonlijk leiderschap

Rouw & verlies 
Scheiding 
Slaapmanagement 
Slapen in wisseldiensten
Planning
Quiet quitting
Grip op mail/tijd
Voeding & gewicht  
Werk & privébalans
Zingeving

X

X

X

Maak hier een keuze voor het 
vitaliteitsweekprogramma



‘Ervaringen deelnemers vitaliteitsweken’

De vitaliteitsweek was een mooi samengesteld programma, waarbij de opdrachten door de 

deelnemers bijzonder goed ontvangen zijn.  #SAM ontzorgt fantastisch waar mogelijk en 

denkt goed mee in wat je medewerkers echt gaat helpen. 

Kortom mooie inhoud en fantastische begeleiding. Aanrader!


- Jotte Kuilder, senior HR adviseur



fleur@hashtagsam.nl

06 – 5755 9650

Fleur van den Horn 
Founder Hashtagsam 
Senior wellbeing adviseur

Meer informatie of direct aanvragen

mailto:fleur@hashtagsam.nl

