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Vijf maanden
programma
FullCharge is een
zelfmanagementprogramma van vijf
maanden waarmee je werknemers
de kans geeft om aan zichzelf te
werken door het inbouwen van
gewoontes die op dagelijkse basis
zorgen voor meer energie en plezier.

Tien challenges
Tijdens het programma gaan
werknemers samen aan de slag met
het voltooien van 10 challenges
binnen de thema’s: voeding,
beweging, mindset en rust. Alles met
een simpele en leuke insteek voor
een onvergetelijke ervaring.
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Wat is FullCharge?

Als werkgever/manager wil je
krachtige en betrokken werknemers
die dagelijks met energie en plezier
door het leven gaan, zowel thuis als
op werk. Hoe doe je dat in een tijd
waarin mensen aangeven werkdruk
te ervaren en moeite te hebben om
grip te krijgen op hun werk-prive
balans? Je wilt mensen waar je niet
alleen vandaag op kunt bouwen,
maar ook in de toekomst. Zo kunnen
we dat samen realiseren...
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Stap-voor-stap
gedragsverandering
FullCharge creëert stap-voor-stap
gedragsverandering en
bewustwording door elke twee weken
de focus te leggen op één specifieke
challenge zoals dagelijks minimaal
30 minuten bewegen voor meer
energie en ontspanning (door
bijvoorbeeld een lunchwandeling of
het pakken van de trap) of het
inbouwen van een ochtendroutine
voor een productieve dag.

Zelfontwikkeling met
flexibiliteit
Door een combinatie van de
exclusieve FullCharge app met
challenges en online en offline
ondersteuning van persoonlijke
FullCharge coaches, geef je
werknemers zowel thuis als op het
werk de flexibiliteit om te kiezen
wanneer ze aan zichzelf willen werken
met een focus op dagelijkse actie en
groei.

Blijvend resultaat
voor iedereen
Door experimentatie, observatie en
reflectie, leren werknemers tijdens het
programma zelf de regie te nemen
over de keuzes die ze maken, creëren
ze een juiste werk-privé balans en
kunnen ze beter omgaan met
verantwoordelijkheden en (werk)druk.
Allemaal dingen die zorgen voor een
positieve impact in het leven van
werknemers, maar ook in de
resultaten en prestaties van het
bedrijf.

Wat is FullCharge?
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Voor wie is FullCharge?
Als organisatie heb je een moment van besef waarop je niet
alleen weet wat je van je werknemers verwacht, maar ook wat je
voor je werknemers wilt...

FullCharge werkt samen met organisaties die het belangrijk
vinden om te investeren in de zelfontwikkeling en persoonlijke
groei van werknemers. Vaak komt dit vanuit twee gedachten:

• Werknemers ondersteunen in het creëren van een optimale
werk-privé balans om daarmee werkdruk te verlagen en
productiviteit te verhogen

• Iets extra’s betekenen voor werknemers naast het verzorgen
van een maandelijkse salarisstrook voor een positief
bedrijfsimago en verhoging van engagement binnen het
bedrijf om makkelijker werknemers aan te trekken en vast te
houden.

FullCharge werkt vooral samen met bedrijven tussen 10-250
werknemers. Het programma is speciaal ontwikkeld voor
ambitieuze werknemers die werkzaam zijn op kantoor.
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Is FullCharge voor
iedereen in de organisatie?
FullCharge is een zelfmanagementprogramma gemaakt voor mensen die
meer uit zichzelf willen halen. FullCharge is geen oplossing of
gezondheidsprogramma voor het specifiek aanpakken van mensen met
obesitas of een burn-out.

We bieden een preventieve aanpak om ervoor te zorgen dat werknemers
fysiek en mentaal krachtiger in het leven staan, een juiste werk-privé
balans creëren en dagelijks keuzes maken die bijdragen aan energie en
plezier.



Maak kennis met FullCharge en ontdek hoe Fullcharge kan bijdragen aan plezier, energie en krachtige werknemers bij jou op de werkvloer
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3Oriëntatiegesprek
Maak kennis met FullCharge en
ontdek hoe Fullcharge kan

bijdragen aan plezier, energie en
krachtige werknemers bij jou op

de werkvloer.

We willen allebei werknemers verbazen met een onvergetelijk
en effectief programma, maar dat gaat niet vanzelf. Om de
resultaten, impact en ervaring van FullCharge te
maximaliseren, doorlopen we bij elke samenwerking een
aantal stappen. Dat werkt in het voordeel van werknemers,
maar schept ook duidelijkheid voor jou als
werkgever/manager.

Kennismaking
Laat werknemers door een

fysieke sessie op locatie en/of
webpagina kennismaken met
FullCharge om zoveel mogelijk
aanmeldingen te realiseren.

FullCharge neemt deze taak voor
jou uit handen.

FullCharge Check-in
Deelnemende werknemers doen
de online FullCharge Check-in
waarin ze zichzelf scoren op: de
fysieke en mentale batterij,
energieniveau, (werk)plezier,

productiviteit, werk-privé balans,
persoonlijk leiderschap en
toekomstig functioneren.

Kick-off
Een week voor de start

organiseren we een kick-off
sessie met de deelnemende

werknemers om het programma
gezamenlijk af te trappen.

Hoe gaat FullCharge te werk?
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Start programma
Werknemers gaan dagelijks
aan de slag met het werken

aan zichzelf door een
combinatie van de FullCharge

app, teambuilding en
ondersteuning van
persoonlijke coaches.

Tussentijds event
In een sessie vol energie en
plezier met de deelnemende
werknemers en FullCharge
coaches, wordt er gesproken
over ervaringen en challenges

van de eerste helft en
vooruitgekeken op de tweede
helft van het programma. Dit
zorgt voor een extra boost in
engagement en verhoogt de

teambuilding.

Eindevent
Het programma wordt met
een knallend eindevent

afgesloten. Successen worden
gezamenlijk gevierd en als

werkgever/manager ontvang
je een overzicht van de
positieve impact en

eindresultaten van FullCharge
in vergelijking met de
FullCharge Check-in.

Terugkoppeling Check-in
Twee weken na de start van het
programma ontvang je als

werkgever/manager de globale
resultaten van de FullCharge Check-
in van de deelnemende werknemers.
Zo weet je hoe werknemers er fysiek

en mentaal voorstaan.
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Wat levert FullCharge op?
Elke dagmaken we wel 35.000 keuzes. Welke keuzes maken jouw werknemers?
Maken ze keuzes die zorgen voor een fysiek en mentaal volle batterij? Voor een werk-
privé balans vol energie en plezier?

Als werkgever/manager bevind je je in een unieke en prominente positie om het
verschil te maken in het leven van werknemers. Ben jij degene die het verschil
maakt?

Samenwerken met FullCharge resulteert in:

Fysieke en mentaal
krachtige en betrokken
werknemers waar je op

kunt bouwen

Een positieve werksfeer
waarin gesproken wordt
over hoe werknemers zich

voelen

Zelfverzekerde
werknemers die eigen
keuzes maken en

bijdragen aan de groei
van het bedrijf

Een positief bedrijfsimago
dat invloed heeft op het

aantrekken en
vasthouden van

ambitieuze werknemers

Werknemers die dagelijks
met plezier en energie
door het leven gaan,
zowel thuis als op werk

Werknemers die beter om
kunnen gaan met stress en
werkdruk en werk-privé
goed op elkaar kunnen

afstemmen



Klaar voor FullCharge?
Laat het bedrijf stralen met energie en plezier

door krachtige werknemers waar je op kunt bouwen.

Elke dag weer.
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Plan afspraak in

https://fullcharge.nl/?post_type=tve_lead_2s_lightbox&p=1660&_key=9
Jordy van Toor




info@fullcharge.nl
085-0185264
www.fullcharge.nl

10



Voor een wereld vol energie en plezier


