


Kennismaking met FitStop en 
Workplace Wellness.
Wellicht het belangrijkste nieuwe initiatief in de zakenwereld vandaag de dag is de implementatie 
van Workplace Wellness. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is “fysieke inactiviteit 
(of sedentair gedrag) onder werktijd een wereldwijde epidemie” en is dit geïdentificeerd als de 
vierde vooraanstaande risicofactor voor wereldwijde sterfte. De huidige niveaus van fysieke ac-
tiviteit zijn gedeeltelijk het gevolg van het zitten onder werktijd. Bedrijven erkennen dat het doen 
van investeringen in gezondheid en welzijn van werknemers een goede zaak is. De beschikbare 
literatuur suggereert dat de kosten van een programma snel kunnen worden vertaald in financiële 
voordelen, hetzij door middel van kostenbesparingen of het genereren van aanvullende inkom-
sten. Dit is het gevolg van een verbetering in een groot aantal zakelijke metingen waaronder een 
grotere productiviteit, verminderde afwezigheid, verminderd presentisme (het proces van naar het 
werk gaan met een zieke of suboptimale mentaliteit), alsook de vermindering en voorkoming van 
ongevallen op de werkvloer.

Om initiatieven rondom Workplace Wellness in de huidige competitieve arbeidsmarkt verder te 
ondersteunen, dienen werkgevers zich te onderscheiden om personeel aan te trekken, te behou-
den en te motiveren, evenals er voor te zorgen dat oudere krachten gezond blijven.

Het aanbieden van gezondheids- en welzijnsinitiatieven kan organisaties helpen zich te profileren 
als een voorkeurswerkgever. Een aantal HR-vertegenwoordigers van bedrijven hebben nu het in-
zicht dat welzijnsinitiatieven tot een verwachting van veel potentiële werknemers zijn verworden, 
in plaats van een onderscheidende factor, wat kan helpen om van deze initiatieven op de lange 
termijn de normale bedrijfsvoering te maken.

Welzijnsprogramma’s voor werknemers bieden meer rendement dan eerder is gerapporteerd. 
Voor een analyse van the American Journal of Health Promotion in the United States, hebben 
onderzoekers 56 gepubliceerde studies geanalyseerd en zijn ze tot de conclusie gekomen dat 
werkgevers gemiddeld EUR 5,16 besparen voor iedere dollar die wordt geïnvesteerd in wellness, 
vanwege een verbeterde gezondheid van werknemers en een vermindering in medische claims 
. Dit aantal overstijgt eerdere rendementscijfers met EUR 3,00 of EUR 4,00 voor iedere euro die 
wordt geïnvesteerd. 

Uit de analyse is ook gebleken dat werkgevers met gezondheidsprogramma’s op de werkplek 
(gemiddeld):

• 27 procent minder afwezigheid door ziekteverlof zien.
• 26 procent minder zorgkosten zien.
• 32 procent minder aanspraken van werknemers op het gebied van schadeloosstelling en ar-

beidsongeschiktheid zien.

In het Verenigd Koninkrijk citeert the British Journal of Sports Medicine dat 65-75% van de werk-
uren van werknemers zittend wordt doorgebracht, waarvan 50% verzameld in langdurige perioden 
van ononderbroken zitten. Hun aanbeveling is om gedrag te veranderen door mensen vaker te 
laten staan en bewegen gedurende hun dag.



Dit wereldwijde fenomeen is waarom wij FitStop hebben 
bedacht.

De bijgaande handleiding helpt je te profiteren van deze sterke en opkomende trend. Het nieuwe 
FitStop-programma van Power Plate is de meest veelomvattende oplossing om op de behoeften 
van een divers personeelsbestand aan te sluiten

Deze FitStop Bedrijfsgids voor Workplace Wellness bestaat uit vier secties, waarvan ieder een 
overzicht en checklist bevat met daarin beknopt de belangrijkste punten, om te gebruiken als een 
gids voor uw verkoop en implementatie.

“Een zwakke gezondheid van werknemers kost bedrijven meer dan 
100 miljard euro per jaar. In 2011 werden 131 miljoen werkdagen 
werden verloren door afwezigheid wegens ziekte.”
Musculoskeletale problemen droegen bij voor iets meer dan 25% van 
deze dagen. Zo’n 13,1 miljoen verloren dagen waren te wijten aan 
stress, depressie en angst.



Power Plate en de FitStop-oplossing

Wat is Power Plate?
Power Plate® is de marktleider op het gebied van lichaamsvibratietechnologie, die de optimale 
toerusting voor gezondheid en welzijn voor iedere leeftijd en capaciteit opnieuw definieert. De 
expertise van Power Plate berust op jarenlange productinnovatie, gepubliceerd wetenschappelijk 
onderzoek en bewezen praktijken. Power Plate is de enige fabrikant van trainingen op basis van 
lichaamstrillingen die is gecertificeerd als fabrikant van medische apparaten onder de strenge 
regelgeving van de Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen (MDD).
 
Met strakke lijnen en een kleine voetafdruk werkt Power Plate door de natuurlijke reactie van het 
lichaam op trillingen te versnellen en spiergroepen terwijl u oefent meerdere malen per seconde te 
stimuleren, voor een snellere en efficiëntere training. De trilling brengt zenuw- en spiercommuni-
catie teweeg, waardoor het spiergeheugen wordt verbeterd en het lichaam van nature dynamischer 
gaat bewegen. 

Dit betekent dat meer spieren meermaals meer dingen doen! 
Bovendien zorgt tri-planaire, harmonische vibratie voor een licht onstabiel oppervlak, dat op au-
thentieke wijze variabiliteit produceert waar we in onze natuurlijke omgeving dagelijks op moet 
reageren. 

Power Plate vibreert op 
en neer om spiersterkte 
te verbeteren, maar ook 
zijwaarts en van voor 
naar achter om even-
wicht en coördinatie te 

verbeteren

In een reactie op de
 tri-planaire beweging 
van de Power Plate 

trekken spieren reflex-
matig samen, waarbij in 
kortere tijd meer spier- 
en bindweefsels betrok-
ken zijn dan bij traditio-

nele oefeningen

Power Plate geeft een 
harmonische, precies 
gecontroleerde tri-pla-
naire vibratiestimulus, 
die een superieure 

stimulatie van het ze-
nuwstelsel biedt



Kennismaking met de Power Plate my7
De drijvende kracht achter FitStop de FitStop-oplossing

FitStop, het nieuwste en meest geavanceerde apparaat in de Power Plate 7-serie van lichaams-
vibratietechnologie, gebruikt routines specifiek voor de werkomgeving, ontworpen om het meta-
bolisme een stimulans te geven en postuur, energie en functioneren van de hersenen te verbe-
teren in slechts drie minuten.

FitStop is het resultaat van wat artsen wereldwijd en talloze onafhankelijke onderzoeken, waar-
onder dat uitgevoerd in de Verenigde Staten door the National Institute of Health, gedurende de 
afgelopen tien jaar hebben gedocumenteerd. De gepatenteerde, tri-planaire vibratietechnologie 
van Power Plate heeft unieke herstellende capaciteiten.
Deze technologie naar de werkplek brengen is een significante verbetering ter bevordering van 
de gezondheid, die als vervanging kan dienen voor de kop koffie die ’s middags gedronken 
wordt.

De FitStop-oplossing
FitStop is een oplossing voor op de werkvloer bestaande uit eenvoudige, voorgeprogrammeerde 
bewegingen, uitstrekkingen en massages die helpen bij het verminderen van de meest voorko-
mende problemen gerelateerd aan langdurig zitten of staan. De programma’s zijn snel, gemak-
kelijk te volgen, en kunnen worden uitgevoerd in normale werkkleding.

Fitstop-programma’s zijn vlug en kunnen worden uitgevoerd in programma’s van slechts 3 mi-
nuten op de Power Plate, ontworpen om werknemers nieuwe kracht te geven gedurende de 
werkdag en de zich ophopende effecten van een sedentaire werkomgeving te verminderen. Er 
zijn ook programma’s van 8 en 15 minuten ingebouwd in het FitStop-systeem voor diegenen die 
behoefte hebben aan een uitgebreide—doch efficiënte—welzijnspauze.

Het dagelijks uitvoeren van korte FitStops kan helpen:
• Spanning in nek en rug weg te nemen
• De bloedsomloop te verbeteren
• Stijfheid en vermoeidheid te verminderen
• Een beter postuur te bevorderen
• Lichaam en geest nieuwe kracht te geven
• Alertheid vooruit te doen gaan





FitStop is een prijsbewuste manier om de negatieve effecten van sedentair gedrag te com-
penseren, omdat het dat ene hulpmiddel is dat iedere werknemer snel kan gebruiken in tegen-
stelling tot op het individu afgestemde stations of zeer intensieve aerobicapparaten die tijd 
vereisen om te worden voltooid en normaal gesproken alleen door fitte en gefocuste mensen 
gebruikt worden. Power Plate FitStop is een slimme, laaggeprijsde investering die gebruik maakt 
van een snelle serie korte programma’s ontworpen om alle werknemers van een organisatie 
nieuwe kracht te geven gedurende de werkdag.  

De geassocieerde voordelen voor werkgevers omvatten:
• Verminderde zorgkosten
• Verbeterde productiviteit van werknemers
• Verminderde afwezigheid en presentisme
• Verbeterde baantevredenheid en moraal van werknemers
• Verminderd personeelsverloop
• Verbeterde werving van werknemers

De geassocieerde voordelen voor werknemers omvatten:
• Verbeterde bloedsomloop
• Verminderde stijfheid in nek en schouders
• Verbeterd postuur
• Verminderde spanning in de onderrug
• Nieuwe energie voor lichaam en geest
• Verminderde kosten voor acute gezondheidsklachten en gezondheidszorg betaald uit  
 eigen portemonnee
 



Power Plate FitStop-Programma’s
Rejuvenation:  
Ontworpen om de energie en bloedsomloop te verbeteren om een betere gezondheid en vitali-
teit te bevorderen door middel van houdingscorrigerende uitrekkingsbewegingen
 
Focused Relaxation:
Ontworpen om de stress van het dagelijks leven te verminderen door middel van houdings- en 
uitrekkingsbewegingen
 
Cardio Boost:
Programma’s ontworpen om het mentale bewustzijn, de spieractivatie en de bloedsomloop te 
vergroten door de hartslag te verhogen door middel van houdingscorrigerende uitrekkingsbe-
wegingen en oefeningen 
 
QuickStop:
Korte workouts om te assisteren bij postuur, productiviteit te verbeteren en uw gehele systeem 
te stimuleren door middel van rekken, beweging, massage en versterking van bovenlichaam, 
onderlichaam en middel

Single Exercises:
Enkele oefeningen kunnen worden gebruikt voor rekken, balanceren, middel, kracht en massa-
ge. Ieder onderdeel bevat een groot aantal oefeningen om gebruikers geïnteresseerd en activi-
teiten nieuw en fris te houden



FitStop-programma’s worden gedemonstreerd in gemakkelijk te volgen video’s op een in-
gebouwde touchscreen en kunnen worden uitgevoerd in normale werkkleding. De my7 
FitStop-software biedt ook een uitgebreide videobibliotheek van enkele oefeningen als aanvul-
ling op het FitStop-programma.

Manual Mode:
De handmatige modus is voor de fitte en gefocuste gebruiker, of iemand die al vertrouwd is met 
het gebruik van Power Plate en de programma’s

User Mode:
De mogelijkheden om een aangepast programma en/of oefeningen uniek voor een individu te 
maken kunnen worden bereikt via de Gebruikersinstelling

Ingebouwde proMOTION™-technologie 
met 7 niveaus van weerstand. Trek de 
hendel naar u toe om de weerstand te 
vergroten en duw hem van u af om de 

weerstand te verkleinen



FitStop Pakketopties

FitStop kan worden verpakt met diverse opties waaronder:

• Aangepaste programmering (om de beroepsmatige gezondheid af te stemmen op de be-
hoeften van de werkgever)

• Aanpassing van screensaver/promo (om een bericht te tonen van de directeur/wederverko-
per)

• Voortdurende trainings- en educatiediensten
• Marketing- en trainingshulpmiddelen en voortdurende ondersteuning waaronder:
 o Infographics
 o Spandoeken
 o Productkaartjes
 o Raamstickers/Muurstickers

Optionele FitStop Privacypanelen

De beschikbare FitStop-panelen helpen medewerkers bij de overgang naar een gezondere 
leefstijl op het werk. Deze panelen bieden afzondering, geven instructie en helpen bij het pro-
moten van een gezonde leefstijl buiten de FitStop om. Werknemers kunnen zich volledig op hun 
FitStop-sessie concentreren door de aangeboden panelen in te zetten.

Naast dat ze privacy bieden, kan ieder paneel zo worden aangepast dat er op te zien is wat een 
bedrijf verlangt. Voorbeelden hiervan omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het bieden van een-
voudige oefeningen, tips voor het gebruik van FitStop, of zelfs een boodschap van het bedrijf als 
stellingen uit de missie of de visie.

Gerichte Welzijnsprogramma’s
Het kan voor bedrijven een veel grotere impact hebben om te investeren in gerichte gezond-
heidsoefeningen voor de MEERDERHEID van de medewerkers dan geld te spenderen aan de 
kleine minderheid die al actief en gezond is—focus op de 70% in plaats van alleen op de ge-
zondste 15% van de medewerkers.



De maatstaf van een sterk Workplace Wellness-programma kan niet gebaseerd zijn op de par-
ticipatiegraad van alleen de ‘fitte en gefocuste werknemers’ aangezien zij niet representatief 
zijn voor de algehele mix. Door in plaats daarvan zich te richten op de 70%, het grootste deel 
van de werknemers, kunnen bedrijven een groot deel van de algehele gezondheid binnen hun 
organisaties verbeteren en de kosten verdelen over een grotere groep individuen, waarmee het 
bedrijf geld bespaart tijdens het proces.

Dus, wat heeft een Workplace Wellness-programma nodig om de 70% te betrekken?

Algehele betrekking van werknemers 
De FitStop-oplossing is ontworpen met de volgende elementen in gedachten, waarvan bewezen 
is dat ze belangrijk zijn om alle werknemers te betrekken en voor goede gezondheidsgedragin-
gen op de lange termijn te zorgen:

• Eenvoudige programma’s en haalbare, vooraf ingestelde doelen, los van ervaring 
met gezondheid of fitness

• Gemak: Er moet zeer weinig moeite worden gedaan om deel te nemen (niet omkleden of 
douchen) en de locatie is eenvoudig toegankelijk

• Sociale verbinding:  FitStop heeft een toegangsniveau waarmee iedereen betrokken kan 
raken, zodat ervaringen gedeeld en bediscussieerd kunnen worden met collega’s

• Directe feedback: Je voelt de impact van een FitStop-activiteit onmiddellijk door de ver-
betering van symptomen veroorzaakt door sedentair gedrag

• Eenvoud in gebruik:  Er is geen vereiste om nieuwe vaardigheden te leren of tijd de be-
steden met een instructeur om betrokken te zijn bij FitStop. Volg gewoon de instructies en 
video-inhoud

• Korte sessies: FitStop-sessies hebben een korte, vooraf ingestelde duur. Hierdoor kunnen 
directieleden ook meedoen en dit ondersteunt daarom de individuele kennisbehoefte dat 
meedoen gedurende de werkdag een geaccepteerd onderdeel van de bedrijfscultuur is

• Planning & flexibiliteit. Het individu kan zijn of haar FitStop-sessies binnen werktijd rond 
afspraken plannen, in plaats van dat de sessietijden voor hen worden bepaald

• Efficiëntie: FitStop verzekert maximale impact op de gezondheid in de kortst mogelijke tijd 



Het FitStop-programma houdt rekening met alle sleutelcomponenten en helpt zo een optimale 
oplossing te bieden voor de behoeften aan Workplace Wellness van de meeste organisaties.

Het belangrijkste om te begrijpen is dat FitStop spier- en skeletaandoeningen voorkomt, die 
van toepassing en aanwezig zijn bij iedere groep werknemers. Het maakt niet uit of het gaat 
om fabrieken of kantoren, of het gaat om kleine, middelgrote of grote bedrijven en of er al een 
programma bestaat, de boodschap blijft hetzelfde. 

‘Zitziekte’ staat de laatste tijd volop in de aandacht en dit blijft zo omdat het de oorzaak is van 
de spier- en skeletaandoeningen op de werkplaats en zal zijn voor de meerderheid van onze 
doelgroep. Zitten benadeelt iedereen, zelfs de ‘fitte en gefocuste werknemers’ zullen lijden on-
der de complicaties van langdurig zitten. 

Voor verschillende sectoren kan het concept ‘sedentair’ verschillend worden gedefinieerd/ge-
presenteerd om van toepassing te zijn op alle soorten medewerkers:
• Zitten of stilstaan gedurende langdurige periodes
• Repetitieve bewegingen op de plaats, bijvoorbeeld bij fabricage, kunnen ook spier- en skele-

taandoeningen veroorzaken. 

Met dit in gedachte worden standaard FitStop-programma’s relevant ongeacht het soort bedrijf

Beoogde bedrijven 
Hoewel twee derde van de medewerkers simpelweg inactief is gedurende de week zijn kantoor-
banen, vaak gezien als gezondere banen, de slechtste van allemaal (bijv. accountants, HR, IT of 
financieel deskundigen). Klantgerichte medewerkers in de dienstensector behoren juist tot de 
slankste en meest actieve.

Wat interessant is, is dat beter betaalde en meer geschoolde banen niet noodzakelijk ook de 
vrolijkste of gezondste zijn, gezien meer dan 70% van de werknemers, HR-professionals of le-
raren toegeeft gestrest te zijn over hun werk. Overheid, nutsvoorzieningen en telecommunicatie 
vallen onder de sectoren met de minst actieve medewerkers. Daartegenover zijn bouwvakkers, 
kappers of fitnesscoaches die met de handen werken, of onafhankelijke werknemers zoals 
kunstenaars en mensen die bij de media werken juist veel actiever, vrolijker en ontspannen. 
Bovendien zijn sectoren waarbinnen met mensen wordt gewerkt, zoals educatie, kunst, media of 
toerisme & gastvrijheid juist het meest actief.



Corporate Wellness toespitsen om het 
te laten werken 
Bij Corporate Wellness-programma’s komen vele uitdagingen kijken, zoals medewerkers gemo-
tiveerd houden om te bewijzen dat ze rendement kunnen genereren. Er moet rekening worden 
gehouden met een veranderend technologisch landschap en verschillende niveaus van be-
wustzijn binnen de sectoren. Maar het belangrijkste is dat ze de specifieke behoeften van hun 
medewerkers moeten begrijpen om maatwerk te kunnen leveren. Het introduceren van flexibele 
trainingstijden of gezonde eetprogramma’s kan in sommige gevallen werken, maar in andere 
niet. De heilige graal van Corporate Wellness is een aanpak die voor iedereen werkt, maar ook 
één die maar zelden gevonden wordt.

Bedrijven en sectoren moeten begrijpen waar ze staan om te zien dat hun inspanningen vol-
doende zijn. De Withings Corporate Wellness 360°-studie is uitgezet als maatstaf voor de in-
vloed van welzijnsprogramma’s in verschillende sectoren en om deze te vergelijken met daad-
werkelijke activiteitsniveaus. Gegevens lieten zien dat welzijnsinitiatieven niet op maat gemaakt 
zijn. Hoewel ze kunnen werken in farmaceutische bedrijven, falen welzijnsinitiatieven in nutsbe-
drijven, waar meer dan twee derde van de werknemers een sedentaire leefstijl heeft. In sectoren 
zoals het onroerend goed, waar medewerkers niet profiteren van de ondersteuning van grote 
organisaties, is er simpelweg geen ondersteuning:

Deze informatie kan verder worden verfijnd om te laten zien welke sectoren het hoogste per-
centage medewerkers met overgewicht of obesitas hebben in bedrijven die momenteel een door 
het bedrijf gesponsord Workplace Wellness-programma hebben opgezet.





Sectorinformatie 
Workplace Wellness-programma’s
Wist u dat…tussen 70% en 90% van de ziektekosten wordt gespendeerd aan gezondheidsrisi-
co’s die voorkomen of veranderd hadden kunnen worden?

Ongezonde werkomgevingen leiden vaak tot chronische aandoeningen, die bedrijven alleen al 
aan verloren productiviteit meer dan een biljoen dollar kosten.

Waar ze eerst werden gezien als een leuk extraatje, zijn Workplace Wellness-pro-
gramma’s vandaag de dag een noodzakelijke strategische verplichting.

Met belastingvoordelen en subsidies beschikbaar onder de recente gezondheidsregelgeving 
kunnen bedrijven hun welzijnsprogramma’s gebruiken om hun enorme ziektekosten te vermin-
deren, die met de verouderende beroepsbevolking alleen maar stijgen. Ongezonde leefstijlen, 
zoals inactiviteit en sedentair gedrag, vergroten de gangbaarheid van chronische aandoenin-
gen. Deze chronische aandoeningen hebben invloed op uw saldo vanwege het aan ziekte ge-
relateerde verlies aan productiviteit door afwezigheid (ziekteverzuim) en verminderde produc-
tiviteit op het werk (presentisme)—een toestand waarin werknemers wel op komen dagen maar 
inefficiënt of ondermaats werk produceren vanwege de bijwerkingen van hun zwakke gezond-
heid—en stijgende ziektekosten.

Uit bezorgdheid om de impact van chronische aandoeningen op de gezondheid en het wel-
zijn van medewerkers, om de stijgende ziektekosten en om het concurrentievermogen, zouden 
werkgevers Workplace Wellness-programma’s nu moeten omarmen. Deze programma’s maken 
gebruik van de toegang van werkgevers tot werknemers op een leeftijd waarop interventies hun 
gezondheidstraject op de lange termijn nog kunnen veranderen.
Welzijnsprogramma’s promoten gezondere gedragingen op de werkvloer en kun-
nen echt hun vruchten afwerpen.



Waarom Work-
place Wellness
Met belastingvoordelen en subsidies be-
schikbaar onder de recente gezondheids-
regelgeving, kunnen bedrijven hun welzijns-
programma’s gebruiken op hun enorme 
gezondheidskosten te verminderen, die met 
een verouderende beroepsbevolking alleen 
maar stijgen.
Gedurende de afgelopen decennia heeft zich 
een epidemie van ‘leefstijlaandoeningen’ ont-
wikkeld: Ongezonde leefstijlen, zoals inactivi-
teit, slechte voeding, gebruik van tabakswaren 
en frequente alcoholconsumptie, zorgen dat 
chronische aandoeningen zoals diabetes, 
hartaandoeningen, en chronische longaan-
doeningen steeds vaker voorkomen.
Deze chronische aandoeningen zijn een gro-
te last geworden, aangezien ze leiden tot een 

verminderde levenskwaliteit, vroegtijdige dood 
en invaliditeit, en toegenomen ziektekosten. 
Bovendien, hoewel chronische aandoeningen 
eerder werden gezien als probleem van oude-
re leeftijdsgroepen, vindt er een verschuiving 
plaats naar het ontstaan op werkleeftijd, wat 
de economische last nog groter maakt, van-
wege het aan ziekte gerelateerde verlies aan 
productiviteit door afwezigheid (ziekteverzuim) 
en verminderde productiviteit op het werk 
(presentisme).
Vanwege de zorgen om de impact van chro-
nische aandoeningen op werknemersgezond-
heid en -welzijn, de stijgende ziektekosten en 
het concurrentievermogen, worden Workplace 
Wellness-programma’s momenteel omarmd 
door werkgevers. 
Werkgevers kunnen FitStop aanbieden aan hun 
werknemers op het moment dat ze nog een 
wezenlijk verschil kunnen maken in hun levens.

Werkgeversvoordelen van Workplace Wellness-programma’s

• Lagere ziektekosten en arbeidsongeschiktheidskosten
• Verbeterde productiviteit van werknemers
• Verminderd ziekteverzuim van werknemers
• Verbeterd bedrijfsimago
• Verbeterde werknemersmoraal
• Verbeterde werving en behoud van werknemers
• Verhoogde organisatorische betrokkenheid en het scheppen van een cultuur van 
 gezondheid

Het installeren van een my7 FitStop toont betrokkenheid bij het bieden van de beste weg naar 
welzijn. Via een Corporate Wellness-programma kunnen werkgevers pleiten voor gezonde ge-
woonten, wat uiteindelijk resulteert in productieve en gelukkige werknemers.



Workplace Wellness-programma’s hebben nut
Welzijnsprogramma’s worden door het hele land toegepast in grote en kleine bedrijven en de 
resultaten laten een sterk rendement zien en een positieve invloed op het saldo.

Onderzoek laat zien dat het meer kosteneffectief is om te investeren in preventieve gezond-
heidsmaatregelen voor alle medewerkers dan om de geldmiddelen alleen te besteden aan de 
kleine minderheid van werknemers/afhankelijke personen die verantwoordelijk zijn voor de met 
hoge kosten gepaard gaande gezondheidsclaims.
Door slim te investeren in welzijnsprogramma’s, kunnen bedrijven de gezondheid van werkne-
mers verbeteren en tegelijkertijd veel geld besparen.

Lagere kosten gezondheidszorg voor werknemers
• Volgens the Centers for Medicare and Medicaid Services, werden de ziektekosten voor de 

V.S. in 2013 geraamd op 2,915 biljoen dollar in 2013. In 2020 wordt verwacht dat deze kos-
ten stijgen naar 5,09 biljoen dollar

• Gezondere werknemers maken minder aanspraak op ziektekosten, arbeiderscompensatie en 
kosten voor arbeidsongeschiktheid. Met iedere dollar die wordt uitgegeven aan een wel-
zijnsprogramma, kunt u ongeveer $3,27 besparen op de medische kosten van uw bedrijf.

• Ieder jaar wordt 576 miljard dollar uitgegeven aan problemen met betrekking tot de gezond-
heid van werknemers, waaronder 232 miljard dollar aan medische en apotheekkosten

• Er is een aantal directe kosten in de vorm van behandelingen noodzakelijk om slechte ge-
zondheid te behandelen, waaronder ambulante zorg, apotheekkosten en klinische zorg.

• Zelfs na de behandeling van werknemers met een zwakke gezondheid zijn er andere kosten 
waarmee rekening moet worden gehouden, zoals tijdelijke invaliditeit, werknemerscompen-
satie en verloren tijd door laat op het werk verschijnen

• Gemiddeld kost het omgaan met gezondheidsproblemen $1685 per werknemer per jaar. Een 
werknemer met obesitas brengt gemiddeld zeven keer zoveel medische kosten met zich mee

Verminderd ziekteverzuim
• Er is berekend dat fysieke activiteit op het werk ziekteverzuim terugdringt met tot wel 25%.
• In 2012 werden 112 van de 10.000 voltijdsmedewerkers getroffen door een niet-fataal be-

drijfsongeval of ziektegeval waardoor ze dagen weg moesten blijven van het werk.
• Het totale aantal gevallen in de privésector en bij de overheid tezamen die dagen weg 

moesten blijven van het werk was 1.153.980.
• In de privésector ging het om 60.640 gevallen; 377 per 10.000 voltijdsmedewerkers.
• De mediaan van het aantal dagen verzuim, een meting van de zwaarheid van letsel en ziek-

te, was 9 dagen.
• Ziekteverzuim op de lange termijn is de oorzaak van bijna 32% van de verloren werktijd. 

Stress, angst en depressie blijven de belangrijkste oorzaken van afwezigheid op te lange 
termijn, met aandoeningen aan het bewegingsapparaat als tweede meest voorkomende 
geïdentificeerde oorzaak van afwezigheid op de lange termijn voor handwerkers (44%), ge-
volgd door chronische rugpijn (42%)



Verbeterde productiviteit
• Productiviteitsniveaus, zowel aangaande presentisme en in het algemeen, blijken te verbete-

ren na de implementatie van welzijnsprogramma’s.
• Niet betrokken werknemers kosten werkgevers jaarlijks 370 miljard dollar aan verloren pro-

ductiviteit. Dat is $2,30 voor iedere dollar die wordt besteed aan gezondheidskosten en 
apotheken.

• Een sedentaire medewerker is iedere week drie uur minder productief.
• 60% van de medewerkers stelt dat het nummer één obstakel voor productiviteit op het werk 

stress en angst is

De vijf grootste stressverlichters zijn 
• Activiteiten in de buitenlucht (98% effectief)
• Meditatie / Mindfulness (94%) 
• Cardiotraining (93%) 
• Massage (92%) 
• Yoga (91%) 

Verbeterde tevredenheid van werknemers
• Goed ontworpen welzijnsprogramma’s kunnen de tevredenheid van werknemers vergroten en 

personeelsverloop verminderen met 10% tot 25% (Pricewaterhouse Coopers 2008).
• Uit een enquête van Virgin Health Miles/Workforce uit 2013 blijkt dat ongeveer 87% ge-

zondheids- en welzijnsaanbod in overweging neemt bij het kiezen van een werkgever.
• Werknemers die werken voor bedrijven met welzijnsinitiatieven zeggen dat ze hun banen 

leuker vinden—67% gelooft dat hun werkgever om ze geeft.
• Hetzelfde percentage zegt dat ze hun werkplek zeer of zelfs extreem waarschijnlijk zullen 

aanbevelen aan anderen. Als een welzijnsprogramma verder gaat dan wat er binnen de mu-
ren van een bedrijf gebeurt en een positieve externe boodschap wordt die de reputatie een 
impuls geeft en talent aantrekt, is dat indrukwekkend. 

Verbeterde werknemersmoraal
• 80% van de werknemers zegt dat de algehele gezondheidstoestand op hun werkplek mee-

genomen wordt in hun perceptie van hun werkgever.
• Uit een enquête van Virgin Health Miles Inc. and Workforce Management Magazine blijkt dat 

wel 77% van de werknemers aangaf dat “gezondheid- en welzijnsprogramma’s een positieve 
invloed hebben op de bedrijfscultuur”.

• Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven omvat de behoefte om de levenskwaliteit van het 
werknemersbestand van een bedrijf te verbeteren. Het bieden van fysieke activiteitenpro-
gramma’s kan hierbij helpen, door de gezondheid en het welzijn van werknemers te verbete-
ren.

• Aangeven betrokken te zijn bij de gezondheid van uw werknemers kan de werknemersmoraal 
verbeteren en behoud vergroten. Een bedrijf dat geeft om de gezondheid van haar werkne-
mers wordt vaak gezien als een betere werkplek, en welzijnsprogramma’s kunnen ook helpen 
bij het aantrekken van talent in een concurrerende markt.

• De effectiviteit van een welzijnsprogramma als het gaat om de kantooromgeving is een-
voudig. Werknemers zijn gezond en dus veel gelukkiger; dit resulteert in gemaximaliseerde 
prestaties en een verbeterde moraal.

• Deelname aan activiteiten ter bevordering van de gezondheid via een Workplace Well-
ness-programma laat individuen niet alleen kennis, zelfsturing en sociale vaardigheden 
ontwikkelen, maar ook bouwen aan een netwerk van sociale steun onder medewerkers en 
leidinggevenden. 



Sedentair gedrag
De term “Zitziekte” is bedacht door de wetenschappelijke gemeenschap en wordt vaak gebruikt 
wanneer wordt gerefereerd naar het metabolisch syndroom en de negatieve effecten van een 
overmatig sedentaire leefstijl. 
• Een sedentaire leefstijl is de 4de voornaamste te voorkomen doodsoorzaak wereldwijd
• Veel volwassenen brengen meer dan 7 uur op een dag zittend of liggend door, en als de 

leeftijd toeneemt neemt dit normaal gesproken toe tot 10 uur of meer.
• Dit omvat het kijken van televisie, gebruik van een computer, lezen, huiswerk doen, reizen 

per auto, bus of trein – gedragingen die worden bestempeld als sedentair – maar niet sla-
pen.

• Deskundigen geloven dat er iets specifiek aan te lang zitten of liggen is dat slecht is voor 
onze gezondheid.

• Als iemand naar de sportschool gaat of gedurende 30 tot 45 minuten op een dag loopt, 
maar gedurende de rest van de tijd zit, wordt diegene nog steeds beschreven als iemand 
met een ‘sedentaire leefstijl’.

• Actief sedentair is een nieuwe categorie mensen die gedurende een uur fit zijn maar de rest 
van de dag zitten… Je kunt 10 uur stilzitten niet compenseren met 1 uur lichaamsbeweging.

• De hele dag bewegen wordt nu gezien als net zo belangrijk voor het behouden van een goe-
de gezondheid als de traditionele oefeningen. 

Waarom te lang zitten slecht is voor uw gezondheid
We weten allemaal dat we actiever moeten zijn, maar er is toenemend bewijs dat we ook minder 
tijd zittend door moeten brengen.

Uit onderzoek is gebleken dat te lang zitten slecht is voor uw gezondheid, los van hoeveel oe-
feningen u doet.

Zitten gedurende meer dan 6 uur op een dag vermindert de levensduur van mannen met 20% 
en van vrouwen met 40%.

De hele dag zitten aan een bureau maakt medewerkers niet alleen moe; het stelt hen bloot 
aan enkele serieuze gezondheidsrisico’s. Een inactieve werkomgeving resulteert in een korte-
re levensduur, veroorzaakt hormonale veranderingen en kan leiden tot grotere risico’s op het 
ontwikkelen van:
• Angst
• Hoge bloeddruk
• Hart- en vaatziekten
• Nierstenen
• Depressie
• Diabetes
• Botontkalking
• Hernia van de tussenwervelschijf
• Lipidenstoornissen
• Darmkanker
• Obesitas
 



Casestudies 
(Casestudies van een succesvolle implementatie van FitStop volgen)

CASESTUDIE—SAINSBURY’S

ACHTERGROND
Sainsbury’s is opgericht in 1869 door John James Sainsbury en zijn vrouw Mary Ann Sainsbury 
in Londen en is uitgegroeid tot één van de grootste winkelketens van het Verenigd Koninkrijk. 
Hun visie is om het meest vertrouwde winkelketen te zijn waar mensen graag werken en winke-
len, met een doel om de levens van hun klanten gemakkelijker te maken, een fantastische kwa-
liteit en diensten te bieden tegen eerlijke prijzen en klanten van dienst te zijn waar en wanneer 
ze maar willen.

PROBLEMEN
Gezien hun visie was Sainsbury’s geïnteresseerd in het bieden van een snelle en eenvoudige 
manier voor hun medewerkers om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Hoewel veel be-
drijven het gebruik van een bedrijfssportschool aanbieden, trekken deze geen personeelsleden 
aan die zich niet aangetrokken voelen tot fysieke activiteit – ze worden vaak gezien als intimi-
derende plaatsen die veel te ‘sportachtig’ zijn. In tegenstelling tot bedrijfssportscholen spreekt 
FitStop ook de ‘niet-trainers’ aan en kan dit er in sommige gevallen zelfs toe leiden dat ze ook 
buiten de werkvloer om een actievere leefstijl aannemen. 



DE FITSTOP-OPLOSSING
Het supermarktketen Sainsbury’s uit het Verenigd Koninkrijk voerde een pilotstudie van zes 
maanden uit op hun hoofdkantoor in Coventry. Ongeveer 85 werknemers waren betrokken
 - waarvan een random steekproef van 41 werknemers een tweemaandelijkse enquête invulde 
die was ontworpen om de voordelen van het programma voor werkgever en werknemer te eva-
lueren.

RESULTATEN
Werknemers gebruikten de machine voor langere workouts voor en na werktijd, wat laat zien dat 
FitStop kan worden gebruikt om de kloof tussen sedentair gedrag en regelmatige fysieke activi-
teit te overbruggen. De resultaten waren indrukwekkend:
• Het aantal medewerkers dat 7-8+ uur op een dag zittend doorbracht nam af met 37%
• 88% van de mensen gaven aan het einde van de 6 maanden durende proef aan dat ze 
toegenomen energieniveaus en productiviteit hadden opgemerkt
• Er was een afname van 70% in het aantal mensen dat afwezig was wegens ziekte
• Het aantal mensen dat aangaf vaak niet in staat te zijn om te gaan met werkdruk vanwe-
ge stress nam af met 67%
Getuigenissen van medewerkers ondersteunden de algemene feedback dat FitStop een belang-
rijke toevoeging aan Sainsbury’s werkomgeving was: 

“De FitStop was geweldig, er is een groot verschil in mijn productiviteit sinds ik er gebruik van 
maak. Ik voel me fris, vol energie en mijn hoofd is opgeruimder”

“Het gebruik van de FitStop was gunstig voor me, ik heb 1-2 keer per week meer intensieve wor-
kouts gedaan in de avonden en ik heb een verbetering in mijn flexibiliteit gezien, maar ook een 
vermindering in de bindweefselontsteking op mijn armen en de achterkant van mijn benen”

“FitStop werkt voor mij, want het eerste wat ik ’s ochtends doe is er op gaan; het dwingt me 
om me uit te rekken, waar ik anders waarschijnlijk geen tijd voor had. Ik voel me er beter door! 
Bedankt :-)”

“FitStop is een fantastische ondersteuning voor de bloedcirculatie in je lichaam, in plaats van 
de hele dag in dezelfde houding te zitten, een goede hulp bij stress”



CASESTUDIE—WILLIAMS F1 RACING     

ACHTERGROND
In 2010 werd een samenwerking met WAS gestart waarmee twee merken toegewijd aan verbe-
terde prestaties door middel van ontwerp en technologie samenkwamen. Een limited edition 
Power Plate ®, prachtig afgewerkt in de huisstijl van Williams werd ontwikkeld en afgeleverd

Een kans om te helpen de prestaties van topsporters te verbeteren, zoals de F1-coureurs en de 
pitcrew, evenals de gezondheid en fitheid van alle werknemers van Williams door de FitStop te 
introduceren bij hun hoofdkwartier.

PROBLEMEN
Met naar schatting 70% van de werknemers die niet regelmatig naar de sportschool gaan, wilde 
de directie van Williams de Power Plate FitStop introduceren als een nieuwe manier om in vorm 
te blijven – een manier die ze in staat stelde een korte pauze van het werk te nemen en de kans 
op het ontwikkelen van beroepsmatig overbelastinggsyndroom en postuurproblemen te vermin-
deren.

DE FITSTOP-OPLOSSING
Met hulp van Power Plate is het FitStop-concept gestart in het kantoor in Oxfordshire, Engeland.

De medewerkers van Williams werden aangemoedigd om tenminste eenmaal daags gebruik te 
maken van FitStop. De Power Plate®-machine bevond zich op een handige plaats in het kan-
toor en een Power Plate-trainer bezocht het kantoor regelmatig om al het personeel kennis te 
laten maken met de Power Plate-machine en de voordelen er van.

RESULTATEN
“Het Williams F1-team heeft een Power Plate®-machine met het logo van Williams in de sport-
school op locatie, die voor al het personeel beschikbaar is om te gebruiken. Een instructeur van 
Power Plate gaf instructies aan medewerkers die het wilden gebruiken, door ze te vertellen over 
de voordelen en persoonlijke programma’s op te stellen om te helpen hun doelen te bereiken. 
  
De machine wordt nu de hele dag door regelmatig gebruikt door het personeel, onder ande-
re voorafgaand aan werktijden en gedurende korte pauzes, lunchpauzes en aan het einde van 
de werkdag. Williams is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend en daardoor wordt dag en 
nacht van de Power Plate-machine gebruik gemaakt door personeel uit de verschillende ploe-
gen. 
  
Aan het einde van het raceseizoen 2010 is Williams gestart met promoten van het Power Pla-
te ‘Fit Stop’-programma – een 3 minuten durend programma ontworpen om personeel aan te 
moedigen regelmatig korte fitnesspauzes te houden, los van de eisen en druk die kwam kijken 
bij het bouwen van de FW33 racewagen…Personeelsleden voelen nu al de voordelen van regel-
matige Power Plate-training gedurende werktijden. Deze omvatten de vanzelfsprekende gezond-
heids- en fitnessvoordelen, maar ook een verbeterde focus en een toegenomen productiviteit.”   
Williams F1 HR-afdeling
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