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VAN WILLEN NAAR DOEN

Iets kleins of iets groots doen helpt.
De drie vitale zones bieden houvast en
inspiratie om positief met onze gezondheid
én omgeving om te gaan. Het Vital Zone
instituut helpt organisaties en coalities
als aanjager, coach en opleider om
vitale zones te ontwikkelen.

MEER WETEN OVER VITALE ZONES?
ONTDEK HET OP WWW.VITALZONE.EU OF MAIL NAAR INFO@VITALZONE.EU
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Blue of vital zones zijn gebieden
waar veel honderdjarigen gelukkig
en vitaal leven, werken en ouder
worden in een gezonde omgeving.

ORGANISEER NU EEN
EIGEN UITDAGING
MET JE ORGANISATIE
Doe jij wat je echt belangrijk vindt? Komt de organisatie moeilijk in beweging?
Werk je graag samen met andere organisaties aan concreet resultaat?
Een challenge kan helpen. Lastige opgaven behapbaar maken met een
concreet doel, bepalen wat telt, een inspirerende kick-off, een vleugje
competitie en een deadline. Concreet, merkbaar en inspirerend.
Voorbeelden van challenges:
Rondje met collega’s
rondom de aarde
fietsen 40000 km

1000 zonnepanelen
op ons bedrijven
terrein realiseren

99 x 10
geluksmomenten
op het werk

Met onze stad
samen 2500 kilo
lichter worden

82 collega’s

11 organisaties

17 buurtbewoners

2210 deelnemers

46,0% compleet
nog 91 dagen te gaan

6,1% compleet
nog 160 dagen te gaan

9,3% compleet
nog 30 dagen te gaan

62,6% compleet
nog 244 dagen te gaan

ALS ORGANISATIE OF NETWERK DOEN
WAT TELT MET JE EIGEN CHALLENGE?
Neem dan contact op met info@vitalzone.eu over wensen, timing en
voorwaarden. Dan helpen we je om het in één keer goed te doen.
Bovendien kan de organisatie zelf nieuwe challenges maken waarbij
voortgang alleen voor de deelnemers direct zichtbaar is.

