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“sinds ik greenhabit doe, ben ik mentaal wendbaarder, heb ik 
meer energie om de problemen die ik tegenkom op te lossen”



Vitaliteitsopleiding voor bedrijven en organisaties
Medewerkers moeten wendbaar zijn om zich aan te kunnen passen aan voortdurend wijzigende 
omstandigheden. Greenhabit is voor medewerkers van bedrijven of organisaties die de visie hebben dat 
vitale medewerkers een krachtige organisatie vormen. Het succes en groei wordt immers bepaald door 
de medewerkers die er werken. Als zij de juiste mindset hebben, effectief en met optimisme werken, dan 
vertaalt zich dat terug in het bedrijfsresultaat. Greenhabit is voor jong en oud, (iedereen vanaf 18 jaar kan 
deelnemen).



Minder uitval en betere prestaties

Bevlogen medewerkers

Twaalf weken

Effecten greenhabit

Van het ziekteverzuim wordt 70% veroorzaakt 
door stress. Uit onderzoek blijkt dat een 
mentale disbalans zorgt voor ongezonde 
gewoontes. De gevolgen zijn groot, 1.2 miljoen 
mensen slikken antidepressiva waarvan meer 
dan de helft jonger is dan 25 jaar. 

Medewerkers zijn de belangrijkste bouwstenen 
van organisaties. Wij helpen organisaties 
van tevreden medewerkers naar bevlogen 
medewerkers in een vitale werkomgeving. 
Aandacht voor het individu, persoonlijke 
ontwikkeling en sociale betrokkenheid dragen 
bij aan toenemend werkgeluk waardoor 
organisaties gaan groeien.

Ons brein is plastisch maar kan een nieuwe 
gewoonte ontwikkelen, hiervoor zijn minimaal 
68 dagen nodig. Greenhabit is daarom een 
aaneengesloten vitaliteitsopleiding waarbij 
elke dag aandacht wordt gegeven aan de 
fysieke en mentale gezondheid. Hierdoor 
ontstaat mentale veerkracht, waardoor we de 
regie over onze gezondheid krijgen.

• Medewerkers bewegen meer 
• Gebruiken hun talenten beter
• Ontwikkelen een goede balans
• Hebben meer energie en maken impact 
• Kunnen beter samenwerken 
• Zijn creatiever en wendbaar
• Kunnen beter omgaan met stress

“sinds ik greenhabit gebruik, handel ik vanuit mijn persoonlijke 
kernwaarden, hierdoor neem ik de juiste besluiten”



Wat is greenhabit?
Greenhabit is een vitaliteitsopleiding die wordt 
ingezet door bedrijven en organisaties, gebaseerd 
op een methodiek waarbij vijf elementen 
dagelijks worden ingezet. Deze elementen dragen 
bij aan onze fysieke en mentale gezondheid.

In een periode van twaalf weken gaan 
medewerkers met een game, een 
opleidingspakket en een buddy uit de privé 
omgeving aan de slag. Met dagelijkse content, 
uitdagingen, micro-doelstellingen, metingen en 
beloningen leert de medewerker gezonde keuzes 
te maken, wendbaar te zijn, op tijd rust te nemen 
en te leven vanuit persoonlijke drijfveren.  In 
kleine stapjes werken ze aan een groter doel en 
leren ze te doen waar ze gelukkig van worden. 
Na de opleiding ervaren ze meer rust, mentale 
veerkracht en zijn ze socialer.

“Het voelt alsof ik 30% meer productiever en effectiever ben in mijn 
werk. Een grote winst voor mijn werk en familie”

De werkgever kan niet meekijken met de 
medewerker maar krijgt geanonimiseerde 
gegevens terug in het dashboard van greenhabit. 

Het dashboard toont vier meetmomenten van de 
medewerkers en laat diverse resultaten zien, zoals 
‘geluk, balans werk-privé, mentale weerbaarheid, 
sociaal’. Tevens toont het dashboard op vier 
momenten hoe de medewerker de werkgever 
beoordeelt op gebied van de vijf vitaliteits 
elementen. Zo kan de werkgever/ organisatie 
extra verbeteringen aanbrengen in bijvoorbeeld 
de werkomgeving. Greenhabit stimuleert 
een vitale werkomgeving waar plaats is voor 
ontspanning, sociale aandacht, bewegen, een 
positieve mindset en gezond eten.

Dashboard werkgever



Hoe werkt het?

Wat krijg je?

Elke week een persoonlijk ontwikkelingsthema, dagelijks 
content, metingen, microdoestellingen, uitdagingen en 
beloningen. In kleine stapjes werken aan een groter 
doel. 

• Twaalf weekse vitaliteitsopleiding 
• Game (App Store en Google Play) 
• Opleidingspakket 
• Game dashboard medewerker 
• Werkgevers dashboard (geanonimiseerde grafische 

weergave van de metingen energie, geluk, balans, 
positiviteit, sociaal, mentale weerbaarheid)

Investering

Het duo-account is voor de buddy uit de privé omgeving, deze verbinding is een grote 
kracht in de opleiding en zorgt voor motivatie en sociale betrokkenheid.

1 medewerker
duo-account

10 medewerkers 
duo-accounts

20 medewerkers
duo-accounts

€ 332,- € 3.200,- € 6.200,-

Gezonde voeding

Bewegen

Ontspannen

Positief denken

Sociale omgeving



Rule your health Wanneer we iets meemaken en 
niet beschikken over mentale 
veerkracht, dan raken we uit balans. 
Wanneer een situatie verandert 
en we niet beschikken over sociale 
veerkracht, dan voelen we ons niet 
goed. Als we iets doen met de 
verkeerde mindset, dan verliezen  
we kracht. Wanneer we doen 
waar we gelukkig van worden, 
dan maken we impact.

www.greenhabit.nl -  088 – 26 26 300 -  hello@greenhabit.nl

Wij werken samen met:

Greenhabit partner:


