ALLEEN MAAR TEVREDEN EN
ENERGIEKE MEDEWERKERS MET

‘‘Een zieke werknemer kost €250 per dag en
voor maar €45 per jaar houden wij samen
met jouw deze werknemer juist fit & vitaal!’’
Over Fit at Home

Bespaar op verzuimkosten, houd je medewerkers fit nu ze meer en meer
thuiswerken en verhoog de aantrekkelijkheid van jouw bedrijf met de
zakelijke thuissportabonnementen van Fit at Home. Werken aan een
fitte organisatie kan al vanaf € 0,11 per medewerker per dag (€ 3,25
per medewerker per maand), waarbij zij ongelimiteerd toegang krijgen
tot 1.000+ work-outs, kunnen sporten waar en wanneer ze maar willen
en ook werken aan hun complete welzijn met onze fysio’s, slaapcoach,
voedingsdeskundige, supplementen en meditaties.
Met Fit at Home worden jouw medewerkers fitter, vrolijker en productiever,
en jij bespaart op jouw verzuimkosten. Jij werkt als werkgever ook nog
eens aan de aantrekkelijkheid van jouw bedrijf. Een hele mooie secundaire
arbeidsvoorwaarden, toch?
Met Fit at Home kunnen jouw medewerkers 24/7 on-demand sporten waar
en wanneer zij willen via de diverse bekende devices zoals laptop, tablet en
smartphone. Maar ook via de Fit at Home app op de TV.

Fit at Home is er voor iedereen

Wij willen gezondheid en bewegen voor iedereen zo laagdrempelig
mogelijk maken. Daarom werken wij alleen met de beste personal trainers
om jouw medewerkers in beweging te krijgen en te werken aan hun
vitaliteit.
Met de aantrekkelijke zakelijke Fit at Home abonnementen bieden wij
als enige on-demand tv app een familieplatform dat niet alleen jouw
medewerkers maar ook hun partner en kinderen de mogelijkheid om
samen, veilig en op hun eigen manier thuis te sporten. Jouw medewerkers
kunnen 24/7 on-demand sporten waar en wanneer zij willen via de (smart)
tv app, of op de laptop, tablet en smartphone. Fit at Home is er dus voor al
jullie medewerkers én hun gezinnen. Dat draagt zeker bij aan een positiever
werkgeversimago en betrokkenheid van de medewerkers bij jouw bedrijf.

Preventief verzuim speciale motivatie en stimulatie acties
Het duurt gemiddeld 66 dagen om jouw medewerkers nieuwe gewoonten
aan te leren. Een gezondere leefstijl is dus niet van de één op de andere
dag gerealiseerd. Met de extra gratis motivatie en stimulans methoden
van Fit at Home heeft dit wel een grote kans van slagen! Zo krijgen je
medewerkers sms-notificaties en het Fit at Home lifestylemagazine.
Daarnaast zijn er nog tal van andere mogelijkheden om jouw medewerkers
in beweging te krijgen zoals de ‘Fit at Home kantineweek’ en een motivatieen stimulatiepakket bij de start van onze samenwerking.

Een eigen bedrijfsomgeving motiveert

Je medewerkers kunnen sporten in een eigen op maat gemaakte
bedrijfsomgeving en om te werken aan het saamhorigheidsgevoel kunnen
zij tijdens hun work-out zien hoeveel collega’s op dat moment dezelfde
work-out aan het volgen zijn. ‘Samen’ sporten geeft een enorme boost en
zo creëer je het effect: ‘als mijn collega het kan, kan ik het ook’ en ‘ik doe het
niet alleen, we doen het met z’n allen’. Dat werkt ontzettend motiverend en
zorgt voor een betere teamsfeer.

Hallo Anna, kpn is blij dat je traint

Welk team verbrandt in 1 jaar tijd de meeste calorieën

Wat dacht je van een speciale bedrijfschallenge, die samen met en voor
jullie wordt gemaakt. Het sporten in een groep is belangrijk om ze te
motiveren en geeft jouw medewerkers ook een boost om zich in te zetten.
Welk team verbrandt in 1 jaar tijd de meeste calorieën of heeft de meeste
actieve uren behaald?

Fit at Home app

De Fit at Home app (Android en iOS) geeft jouw medewerkers nog meer
mogelijkheden om fit en vitaal te zijn en te blijven. Zij kunnen zelf wekelijkse
doelen stellen en ook bijhouden hoe ver ze al zijn en wat er nog te doen
staat. Met de app kan er ook een connectie gemaakt worden met
verschillende wearables (zoals de Fitbit) en apps (zoals Strava). Onze app
stimuleert dus alle medewerkers!

Sport met je hart

Fit at Home vindt maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk. Daarom
hebben Fit at Home en War Child Holland het initiatief Sport met je
hart opgezet. Fit at Home gelooft in de kracht van sport en bewegen.
Het maakt je gezonder en weerbaarder. Dat geldt ook voor kinderen
uit oorlogsgebieden. War Child helpt deze kinderen hun trauma’s te
verwerken met sport en spel, Fit at Home brengt ze in beweging en jullie
helpen daarbij. Wij doneren namelijk € 1,- per zakelijk abonnement per
medewerker. Zo zorgen we voor een structurele bijdrage en benadrukken
we het belang om maatschappelijk ons steentje bij te dragen. Meer
informatie over Sport met je hart vind je op onze website.

Samen met Fit at Home werken aan een vitale en
toekomstbestendige organisatie
Wij zorgen samen met jou dat je medewerkers in beweging komen, zodat jij:
• 27% bespaart op verzuimkosten
• Jezelf onderscheidt als werkgever
• Alleen nog maar tevreden en vitale medewerkers hebt en het verloop
van personeel afneemt
• Een hogere productiviteit ervaart op de werkvloer
Maak jij samen met ons van jouw medewerkers (en zo jouw bedrijf) de fitste
medewerkers die er bestaan?
Check www.fitathome.com/nl/zakelijk voor meer informatie en de
verschillende mogelijkheden over onze abonnementen.
Wist je dat er verschillende subsidies zijn waardoor een abonnement nog
goedkoper kan? En met de WKR kun je deze kosten ook nog eens aftrekken.

