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Schakel de FITbus in en maak je bedrijf op-en-top
gezond!
© KMO insider - 14/06/2013

Hoe beter je werknemers zich in hun vel voelen, hoe beter de prestaties op de werkvloer. Ze zijn
minder ziek, klagen niet over moeheid en ze gaan vol enthousiasme de volgende uitdaging aan. De
FITbus van de provincie Antwerpen zet je bedrijf op weg naar een gezonde en sportieve levensstijl.
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Een win-win voor iedereen!

De FITbus is een mobiel testcentrum waar werknemers hun conditie testen aan de hand van een
vetpercentagemeting en een maximale uithoudingstest. Iedere tester krijgt een persoonlijk
trainingsschema voor een welbepaalde periode. Hierna volgt opnieuw een test die de vooruitgang
van je conditie meet. De FITbus rijdt tot voor je deur, het enige wat we nodig hebben is een
parkeerplaats, stroomvoorziening en een stel enthousiaste medewerkers die hun conditie willen
kennen én verbeteren.
Ben je wel te vinden voor al deze voordelen? Wil je je medewerkers een sportief duwtje in de rug
geven? Ga je mee voor een gezond bedrijf met fitte en gezonde werknemers? Schakel dan vandaag
nog de FITbus in!
Meer informatie? Een gezonde geest in een gezond lichaam. Je kent het spreekwoord ongetwijfeld,
maar doe je er ook iets aan? Contacteer ons vrijblijvend op het nummer 03 240 62 91 of neem alvast
een kijkje op de website
Tags: Strategisch HRM, Arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen, attitude, bedrijfscultuur,
beloning, gedrag, generatie, gezondheid, kwaliteitszorg, leiderschap, medewerkerstevredenheid,
stress, welzijn, ziekte
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Gerelateerde tools
Online toolkit maakt wegwijs in nieuwe gevarenpictogrammen
Safety with & smile - de NAPO films
Werving en selectie: laat jobkandidaat in uw bedrijf binnenkijken !
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Hoe introduceer je talentmanagement in je organisatie ?
Communicatie, de basisvaardigheid van de leidinggevende - Module 3
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Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Werkstress moet uit het gezin verbannen worden

"Toepasbaar voor loopbaan en ver daarbuiten!"
Professionele aanpak, interessante persoonlijkheidstesten en oefeningen om je sterktes en zwaktes
beter te leren kennen en op een positieve manier te benaderen. Toepasbaar voor loopbaan en ver
daarbuiten! Stijn De Mulder (2018)
Waarom Oxalis Consult?
Follow us
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