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Healthylife Omgevingsscan
Waarom een Healthylife Omgevingsscan:
Naast de mogelijkheden om binnen het bedrijf interventies toe te passen om een
gezonde leefstijl te stimuleren is het ook goed om te kijken wat er in de directe
omgeving voor mogelijkheden zijn. Deze omgeving kan kansen bieden binnen
het nieuw te voeren gezondheidsbeleid binnen uw bedrijf. Healthylife.nu heeft
ervaring om deze omgevingsscan te maken en heeft hier een duidelijke visie
over.
Voor wie:
• Bedrijven
• Ziekenhuizen
• Ouder-kind centra
• Ouderencentra
Wat is een Healthylife Omgevingsscan:
Door een Healthylife omgevingsscan wordt inzichtelijk gemaakt welke
mogelijkheden de omgeving biedt op het gebied van gezonde voeding, sport en
beweeg activiteiten, maar ook de fiets routes en welke interventies ze binnen uw
bedrijf kunnen bieden.
Healthylife.nu kan vervolgens de zakelijk afstemming doen met deze bedrijven
om de beste aanbiedingen voor de medewerkers te realiseren. Vervolgens kan het
aanbod op maat worden aangeboden aan de medewerkers en regelt Healthylife.
nu alle koppelingen van de aanbieders naar uw bedrijf en medewerkers.

2

Adres:

Karspeldreef 503
1102 BX, Amsterdam

KvK nr:
BTW nr:

34193455
NL8122.54.569.B01

Tel:
Email:
Web:

+316 24 653 124
Vincent@healthylife.nu
www.Healthylife.nu

Healthylife Omgevingsscan
Doelstellingen:
1. Kansen en mogelijkheden in de buurt van uw bedrijf inzichtelijk maken op het
gebied van een gezonde leefstijl
2. Medewerkers een programma op maat aanbieden
3. Uitdagingen aangaan als individu maar ook als groep
Een Omgevingsscan op maat:
• Naar aanleiding van de wensen van uw bedrijf en de doelstellingen van
het nieuw te voeren gezondheidsbeleid gaat Healthylife.nu over tot de
omgevingsscan
• Naar aanleiding van de scan komt er een voorstel waar uw bedrijf invulling
aan kan geven
Investering:
• Naar aanleiding van het plan wordt duidelijk welke kosten en tijdsinvestering
er noodzakelijk zijn.
Refferenties:
• Bedrijven in Amsterdam hebben gebruik gemaakt van de scan.v

U kunt het uitgebreide projectplan met het
programma, interventies, resultaatmetingen,
kosten en andere zaken die van belang zijn
opvragen bij Healthylife.nu.
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