ADVIES NODIG OP HET
GEBIED VAN VOEDING?
NEEM CONTACT OP VIA:
E info@saars.nl
M +31 6 22 84 45 42
A Korte Brouwersstraat 22
6658 AC Beneden-Leeuwen
W saars.nl

“Mijn werknemer gaat
met plezier naar zijn werk,
omdat er een gezonde
omgeving wordt gecreëerd.”

MEDEWERKERS DIE GEZOND LEVEN
EN SPORTEN VERZUIMEN JAARLIJKS
GEMIDDELD ZES DAGEN MINDER.
Een gemiddelde verzuimdag kost €250 euro per dag. Reken maar uit jouw
winst! Investeren in vitaliteit loont! Het voorkomen van verzuim begint bij
kennis over een gezonde leefstijl en gedragsverandering.
Het SAARS Vitaliteitsprogramma sluit hier naadloos bij aan!
Wat is een vitaliteitsprogramma bij SAARS Voeding?
Onze visie is het onder de mensen brengen van gezonde voeding op een
fijne en passende manier. Wij hebben een vitaliteitsprogramma ontwikkeld
om gezonde voeding onder werknemers te brengen. Werknemers worden
persoonlijk begeleid met een speciaal op maat gemaakt voedingsplan gericht
op leefstijl verbetering. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot sport en
advisering voor het ondersteunen van de gezonde leefstijl op de werkvloer.
Het doel van dit programma is het ontwikkelen van een fit en gezond team
werknemers om ziekten te verminderen of te voorkomen.
Waarom een vitaliteitsprogramma bij SAARS Voeding?
• Juist in deze corona tijd is maar weer eens bewezen
hoe belangrijk het is om een gezonde leefstijl en een
gezond gewicht te hebben.
• Ter preventie van ziekteverzuim.
• Gericht op de persoonlijke situatie. We houden ook
rekening met onregelmatige werktijden.
• Huidige voedingspatroon als basis.
• Na 10 weken meer bewust over gezonde voeding.

Persoonlijk voedingsplan/begeleiding
voor 10 (of meer) medewerkers 10
weken traject.
Per medewerker:
• Persoonlijk voedingsplan.
• 10 weken intensieve begeleiding
door middel van een intake, 3
vervolgconsulten en tussentijds
de mogelijkheid voor vragen/
ondersteuning via app of mail.
• Tips over een gezonde leefstijl.
• Handleiding voor de werkgever.

EXTRA
PAKKET
€ 200,-

Advies op de werkvloer:
• Adviesrapport met hierin
3 concreet beschreven
voedingsadviezen voor op de
werkvloer die direct kunnen
worden geïmplementeerd.

PAKKET 1
€ 1600,-

Persoonlijk voedingsplan/
begeleiding + sport voor 10
(of meer) medewerkers 10
weken traject.
Per medewerker:
• Persoonlijk voedingsplan.
• 10 weken intensieve begeleiding door
middel van een intake, 3 vervolgconsulten
en tussentijds de mogelijkheid voor
vragen/ondersteuning via app of mail.
• Tips over een gezonde leefstijl.
• 1 x per week sporten bij Hux Sport.
• Handleiding voor de werkgever.

PAKKET 2
€ 2000,-

Daarnaast bieden wij advies op maat!
Wij van SAARS Voeding zijn gespecialiseerd in het werken en adviseren
op maat. Wij sluiten aan bij uw doel. Middels een kennismakingsgesprek
hopen wij u en uw bedrijf beter te leren kennen. Samen kijken we naar
de doelstellingen en vraagstukken van het bedrijf. Met behulp van een
concreet plan gaan wij op zoek naar de manier om hier naadloos bij aan
te sluiten.

Voorbeeld vraagstukken:
• Gezonde voeding integreren op de werkvloer.
• Eenmalige lezing of brochure.
• Voedingsinformatie toevoegen aan uw
trainingsmateriaal.
• Als voedingsdeskundige werken
binnen/aansluiten bij uw
organisatie.

