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OVER FULLCHARGE

FullCharge is een snel groeiende
startup opgezet door Jordy van
Toor en Estrella van Toor. Deze
ondernemende broer en zus
weten met een innovatief
programma gewenste resultaten
binnen bedrijven te creëren.
 
Samen met het FullCharge team
realiseren zij duurzame
gedragsverandering door
gewoonteverandering met een
volle fysieke en mentale batterij
tot gevolg. 
 
Hiermee speelt FullCharge niet
alleen in op de steeds groter

wordende uitdaging omtrent
stress, overgewicht en het vinden
van balans, maar ook op de
vraag van bedrijven: 
 
Werknemers die met energie en
plezier werken, goed presteren,
positiviteit uitstralen en over 20
jaar nog net zo fit zijn als nu.
 
"Gedragsverandering is het
moeilijkste wat er is. Met
FullCharge hebben wij het weten
te vertalen naar een simpel en
leuk avontuur waarin plezier en
het vieren van kleine successen
centraal staat."

Maak werken aan je
gezondheid simpel en leuk.
FullCharge voorziet bedrijven van een compleet
11 maanden programma met persoonlijke
begeleiding dat zich richt op de identiteit,
gezondheid en het stressniveau van
werknemers. Op een simpele en leuke manier
gaan deelnemende werknemers aan de slag
met het inbouwen van essentiële gewoontes
voor een volle fysieke en mentale batterij. 

WAT WIJ DOEN

Ontzorgen van bedrijven die
streven naar vitaliteit en
duurzame inzetbaaheid
Werken aan gezondheid en
geluk simpel en leuk maken
Creëren van bewustwording op
het gebied van voeding,
mindset, rust, beweging en de
omgeving
Individuele begeleiding (zowel
fysiek als online)
Workshops omtrent
gedragsverandering en
bewustwording

FULLCHARGERS

Vos Logistics
HAS Hogeschool



TESTIMONIALS
"Op welk niveau je ook zit met voeding, het geeft je inzicht op een
oordeelloze manier in je dagelijkse routine." 

Mary van Hoek-Hendriks, Lecturer Food Innovation &
Programme Manager HAS Food Experience @ HAS Hogeschool

"Ik heb al heel veel nieuwe dingen ingesleten, dus heb ook echt het idee
dat ik naar mijn doel toe werk. Er komen ook een aantal dingen in voor
die ik al deed, maar dat vind ik alleen maar fijn. Soort bevestiging dat je
dingen goed doet.” 

Danielle Pirlo, Warehouse Office medewekers Vos Logistics

"Het enthousiasme en de energie waarin Estrella en Jordy de workshop

geven werkt erg aanstekelijk en het is mooi om te zien hoe zij de groep

meenemen in hun verhaal. De workshop sloot goed aan bij ons eigen

thema en heeft ons bewust gemaakt van een aantal zaken die je zelf

als persoon kunt doen om bijvoorbeeld meer uit je energieniveau te

halen. De workshop is naar mijn idee voor elke organisatie relevant

waar mensen het gevoel hebben dat ze constant onder druk staan of

waar ze geleefd worden door de hectiek van de dag."

Tim de Vos, Marketing & New Business Leader Unilever Food
Solutions

HUIDIGE SITUATIE

Op dit moment draait FullCharge twee pilots bij Vos Logistics
en HAS-Hogeschool waarbij continu met feedback loops
gewerkt wordt. Hiermee wordt de FullCharge applicatie en
content van het programma nog beter afgestemd op de
wensen van de gebruiker. 
 
Vanaf september 2019, zal de innovatieve startup officieel
starten. "De afgelopen tijd hebben we veel met grote partijen
gesproken. Allen zien in dat er een verschuiving plaats moet
vinden van de huidige korte termijn oplossingen zonder
zichtbare resultaten naar een duurzame verandering voor
zowel de werknemers als het bedrijf." 
 
FullCharge ziet veel kansen en is klaar om het voor bedrijven
mogelijk te maken om op een simpele en leuke manier aan
bewustwording, gedragsverandering en duurzame
inzetbaarheid te werken.

UNIEK TEAM VAN JONGE TALENTEN

Voor de realisatie en het onderhoud van de
FullCharge applicatie werkt de startup samen
met HP2, een partij die jonge talenten scout op
Nederlandse Hogescholen. 
 
"Op deze manier bieden wij studenten de kans
om bij te dragen aan een innovatief
programma en zichzelf naast de studie te
ontwikkelen op het vlak dat zij willen.
Persoonlijke ontwikkeling is iets wat wij zelf erg
belangrijk vinden en daarom ook stimuleren bij
de talenten waarmee we werken."

VOLG ONZE ONTWIKKELINGEN OP:

"Ik leef echt bewuster en neem dagelijks dingen mee in mijn routine.
Het is fijn dat je er niet een investering voor hoeft te doen (een glas
water drinken en je vork neerleggen kunnen we allemaal).”

Eveline, QESH & Sustainability Coördinator, Vos Logistics


