
We krijgen het steeds drukker
we gaan daar steeds slechter mee om

Dat kan slimmer 



Werkgevers maken zich terecht 
zorgen om burn-out, maar 
onderzoek toont aan dat het 
merendeel van de kosten al in het 
stadium daarvoor zit. 

Die zie je niet direct, maar uiten zich in fouten maken, steeds minder 
presteren, anderen demotiveren, mentale afwezigheid, psychische 
problemen en vertrekkende werknemers. 

Bron: www.centreformentalhealth.org.uk/sites/default/files/2018-09/mental_health_at_work.pdf



• 77% rapporteert positieve effecten in de werkcultuur 
(Forbes, 2020)

• 70% rapporteert tevredenheid op het werk
(Aflac, 2019)

• 56% van de werknemers had minder ziektedagen 
(United Healthcare, 2018)

• 63% van de werkgevers rapporteert hogere groei dankzij wellbeing 
(IFEBP, 2017)

• 80% vind wellbeing essentieel voor zakelijk succes 
(Deloitte Human Capital, 2021)

• €1,3 - €2,7 is de ROI op wellbeing programma’s 
(US Chamber, 2019)

Waarom is het dan toch zo moeilijk om iedereen te enthousiasmeren én
activeren binnen je organisatie? 

We weten dat wellbeing werkt



Op TikTok gaat momenteel zelfs een video viral die de draak steekt met de 
gedachte dat je hoge werkdruk, groeiende onvrede en ziekteverzuim kan 
oplossen met een enkele ‘mental health webinar’. 

Burn-out en psychische klachten, maar ook betrokkenheid ga je niet verbeteren 
door mensen nog meer informatie te geven. Dat doe je door; 

- Collega’s te activeren om zelf in actie te komen en eigenaarschap te laten 
pakken over hun eigen wellbeing. 

- Collega’s waar nodig 1-op-1 support te bieden zodat als ze enthousiast zijn, 
ze dit ook vast kunnen houden als het even tegenzit.

- Zorgen voor 1 duidelijk verhaal gericht op mentaal, fysiek en sociaal welzijn.

We zien wel vaak hoe het niet moet.

Bron: https://www.tiktok.com/@aliwoodsgigs/video/7091679054419528966



"Als je niet goed voor 
jezelf kan zorgen, 
kan je ook niet goed 
zorgen voor de klant."
Raymond Cloosterman
Oprichter/ CEO Rituals, over het Recharge360 programma.

Bekijk hier de video van Rituals: bit.ly/RechargeReferenties

Maar welzijn gaat verder dan alleen burn-out tegengaan:

https://bit.ly/RechargeReferenties


een nieuwe kijk op wellbeing
Het is tijd voor



Gedragsverandering heeft tijd nodig

Ieder mens is anders

Een goed programma moet effectief, fun en schaalbaar zijn 

Competitie, gamification, diepgang waar 
nodig, altijd de juiste ondersteuning

Passen binnen de snelheid en dynamiek 
van tegenwoordig

En aantoonbaar ROI positief



Dat doen we volgens het AIM-principe

Activatie 
We activeren collega’s direct met onze RechargeWeken. 5- en 7-
daagse challenges waarbij collega’s elkaar uitdagen. Kort genoeg 
voor iedereen om mee te doen. Lang genoeg om te ervaren hoe snel 
je al beter in je vel kan zitten, hoe je jouw work/life kan verbeteren en 
je mentale veerkracht een boost kan geven. 

Inspiratie
Pas als mensen geactiveerd zijn, zijn ze in staat om nieuwe kennis om 
te zetten in actie. Daarom bieden wij onze maandelijkse 
RechargeTalks, inspiratiesessies gegeven door prominente experts. 

Motivatie
Misschien wel de belangrijkste, als je vragen hebt of het even niet 
ziet zitten, dan zitten onze coaches voor je klaar.

& Support
Dit alles wordt aangeboden vanaf 1 overzichtelijk Plug & Play platform, incl. 
registratietools, communicatie kits, survey’s en onderzoeksresultaten.



Activatie
RechargeWeken

• Rechargen zorgt voor echte connectie tussen collega’s

• Recharge activiteiten doe je vooral voor en na werk

• Tijdens het werk ligt de focus vooral op meer focus in je werk aanbrengen

Op dit moment keuze uit 3 verschillende RechargeWeken
- Voeding & Beweging – 5 dagen
- Focus & Ontspanning – 5 dagen 
- Recharge Extreme – 7 dagen

• Verbeterde team invite - Collega’s dagen elkaar uit

Gamification - bedrijfs- & teamcompetitie en (nieuwe) stappen challenges

• Iedere dag zien deelnemers in de app met welke activities ze punten kunnen 

scoren – allemaal gericht op het verbeteren van je energie management, 

mentale veerkracht en de sociale connectie onderling

• Deelnemers ervaren direct resultaat & leren eigenaarschap te pakken

• Complete mediabibliotheek met recepten, video’s en podcasts

• Direct toegang tot de RechargeCoaches via de RechargeApp

Individuele challenges (o.a. focus, slaap, sneller lezen) volgen vanaf 2023

Uitgeroepen tot beste 
interventie 2021 door

Klik hier 
voor de 
demo

https://www.therechargecompany.com/nl/promo-video


"Zelfs na 4 maanden 
waren deelnemers nog 
bewust met hun 
gezondheid bezig"
Dr. Marcia Goddard, neurowetenschapper

YoungCapital heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan in 2018 
naar de resultaten van 1 week Rechargen.

In november start een nieuw promotieonderzoek i.s.m. het 
Amsterdam UMC om de effecten van Rechargen in kaart te brengen.

Het YC onderzoek vind je hier bit.ly/RechargeWhitepaper

https://bit.ly/RechargeWhitepaper


De RechargeTalks zijn maandelijkse masterclasses die online worden 
aangeboden door experts op hun vakgebied. Deelnemers kunnen live 
vragen stellen en de opnames blijven na afloop beschikbaar via het 
platform.

Inspiratie
RechargeTalks

Wellbeing Workshop weken 
Naast de maandelijkse RechargeTalks zijn er nog de Wellbeing 
Workshop Week (maart) en de Week van de Werkstress (november) 
met daarin dagelijkse RechargeTalks en Mental Powerboosters.

Ieder mens is anders en heeft andere behoeften qua ondersteuning, 
motivatie en inspiratie. 

Onze coaches nemen proactief contact op met de deelnemers via chat 
en mail. 
Pilot: videoconferencing en telefonisch contact tot 3 x 30 minuten per 
deelnemer.

Motivatie
RechargeCoaching 



Voor de deelnemers

Eenvoudige Single Sign-On registratie voor RechargePlatform en -App

• RechargeTalks registratie en terugkijken

Achtergrond informatie over relevante onderwerpen (vanaf begin 2023)

• RechargeCoach support

Voor de organisatie & HR

• Ontzorgen - alles gaat via het platform (aan- en afmeldingen, 

achtergrond en onderzoeken, contactmogelijkheden) 

• Resultaten & benchmarkoverzichten

• Veilige omgeving conform AVG

3x per jaar nieuwe promotiekits & activatieprogramma (o.a. commercial, 

posters, mail templates)

& Support
Recharge Plug & Play Portaal



De beste versie van jezelf word je eerder, als je manager de beste versie van zichzelf is.

• De training biedt praktische inzichten om niet alleen je eigen effectiviteit en 
wellbeing te verbeteren, maar ook die van jouw team.

• Leert ze hoe ze hun eigen mentale veerkracht kunnen verhogen, hoe het  
stresssysteem van het team beter kan worden ingezet en geeft ze de tools 
om het vertrouwen te verbeteren in hun teams.

• Zorgt ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt en dat de leiders het 
Rechargeprogramma begrijpen, waarderen en promoten.

• Het 1e Recharge Leiderschapsprogramma wordt een paar maanden later 
opgevolgd door de leiderschapsupdate waarin de resultaten worden 
gedeeld en nieuwe feedback en ervaringen worden opgenomen om 
het programma verder te verbeteren.

• De training duurt 1,5 uur; de update duurt 1 uur. Deze kan 
online of op locatie gegeven worden.

Recharge Leiderschapsmodule



Inmiddels hebben Randstad, 
Unilever & Rituals onze nieuwe 

aanpak ervaren

Concentratie Slaap Energie
Omgaan 

met stress
Persoonlijke 
effectiviteit

Vertrouwen 
in team

+27% +42% +43% +43% +23% +23%



“Een van mijn collega’s zat tegen 
een burn-out aan. Ik heb hem het 
Recharge programma 
aangeraden. 

Sindsdien heeft hij het vijf keer 
gedaan. De structuur heeft hem 
zijn overzicht teruggegeven. 
Hij heeft er weer zin in”
G. Israel Inzetbaarheisadviseur
Randstad Groep Nederland



March April May June July August September October November December

Jan - May | New Years Resolutions theme
Recharge Kick-off presentation*
1st Company wide RechargeWeek

March:
Wellbeing Workshops Week

Jan – Dec:
Recharge360 Platform Live, including RechargeCoaching Support

November:
Wellbeing Workshops Week

Feb

Sept – Jan | Resilience theme
Last Q RechargeWeek

May - Sept | Summer theme
2nd Company wide RechargeWeek

Recharge360 membership agenda

Jan – Dec:
Monthly RechargeTalks

* Kick-off presentation is always before the first RechargeWeek



“Een goed vitaliteitsprogramma neerzetten kost 
veel tijd. 

Recharge neemt je dat werk uit handen. En 
belangrijker nog, onze collega’s zijn enthousiast.”

Priscilla van der Lek 
The Walt Disney Company

Enkele andere enthousiaste klanten:



Al onze deelnemers ontvangen vierkante meters natuur die onze 
partners beschermen. Zo hebben we samen al aardig wat natuur 
veilig gesteld.

Samen werken we niet alleen aan slimmere 
collega’s, maar ook aan een betere wereld.

39.000 m2



Today is the start of your future, 
make it count.

For more information:
Hidde de Vries

+ 31  626 100 166
Hidde@Recharge360.com


