Meer medewerkers aan het sporten
Netwerk van 3000+ sportlocaties
Dé gezonde arbeidsvoorwaarde

Work
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get
healthy

Een gezonde zaak met
Bedrijfsfitness Nederland

Het belang van
gezonde werknemers

De gezondheid van je medewerkers wordt steeds belangrijker. Dat vinden

Hoe vitaler en gezonder je werknemers zijn,
hoe meer energie ze hebben. Dat zie je terug
in de productiviteit en het werkplezier. Met
bedrijfsfitness geef je hier als werkgever
invulling aan. Zowel richting je medewerkers als
richting de arbeidsmarkt laat je zien dat je in de
gezondheid van je personeel wilt investeren.

we bij Bedrijfsfitness Nederland (BFNL) een gezonde zaak. Vitale medewerkers
zijn van onschatbare waarde en zorgen ervoor dat jouw bedrijf kan groeien.

ONZE MISSIE
We willen heel werkend Nederland aan het sporten
krijgen! Samen met werkgevers en sportlocaties zetten
wij ons in voor een vitale leefstijl met voldoende
beweging.

Bedrijfsfitness Nederland maakt dit zo makkelijk
mogelijk voor ondernemers, door ervoor te zorgen
dat medewerkers eenvoudig kennis kunnen maken
met allerlei individuele sporten.

Goed voor werkgever...

Een gezonde zaak

Vitale en gemotiveerde medewerkers zorgen voor een
gezonde toekomst van je bedrijf. Als je gezond gedrag
stimuleert, vergroot je namelijk de productiviteit in
je bedrijf. Door ons grote netwerk in heel Nederland
kunnen al je medewerkers dicht bij huis hun favoriete
sport beoefenen.

Wij geloven in een gezonde zaak. Gezonde medewerkers
zijn productiever en minder vaak ziek. Ze zijn scherper
en gemotiveerder.
Met een bedrijfsfitnessregeling op maat kunnen jouw
werknemers makkelijk en voordelig aan hun gezondheid
werken. Als werkgever voeg jij financieel voordeel
toe, bijvoorbeeld door een werkgeversbijdrage en/
of belastingvoordeel. Dit scheelt al snel 50% op de
abonnementskosten. Zo maak je het sporten een stuk
laagdrempeliger voor je medewerkers. Met meer dan
3000 aangesloten sportlocaties, is er altijd wel een
locatie in de buurt.

… en werknemer
Mensen willen gezonder leven. Dat is allang geen
privékwestie meer. Werknemers verwachten goede
arbeidsvoorwaarden, waarbij ook aandacht is voor
de gezondheid van het personeel.
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Je wilt natuurlijk een zo goed mogelijke
werkgever zijn. Daarom zorg je voor lekkere
koffie, uitdagende functies en een prettige
werksfeer. Het wordt de laatste jaren ook
steeds duidelijker hoe belangrijk het is dat je
werknemers voldoende beweging krijgen.

Vitale en energieke werknemers hebben
ook meer plezier in hun werk en zijn blijer.
Tot slot dragen positievere medewerkers
bij aan een positiever imago voor je bedrijf.
Op verjaardagen en borrels vertellen ze
enthousiast hoe fijn jij als werkgever bent!
En dat zorgt er weer voor dat talent graag
bij je komt werken, zodat jij met de beste
mensen je bedrijf kunt laten groeien!

Het belang van sportende medewerkers kunnen
we heel concreet maken: een medewerker die
regelmatig sport, is gemiddeld 6 dagen per jaar
minder ziek. Als je bedenkt dat 1 dag verzuim
je al snel € 300,00 kost, snap je dat dat je direct
geld oplevert. Investeren in vitaliteit loont!

De voordelen van
gezonde werknemers
Gezondere werknemers, die regelmatig
sporten via jouw bedrijfsfitnessregeling,
brengen daarnaast nog veel meer voordelen
met zich mee.
Ze zijn bijvoorbeeld een stuk productiever.
Sporten geeft energie die goed ingezet kan
worden op het werk. De prestaties nemen
tot wel 25% toe! Mensen die sporten,
hebben ook meer zelfvertrouwen. Hierdoor
zullen ze ook sneller het voortouw nemen
in samenwerkingen met anderen. Door de
toegenomen productiviteit en focus
bereiken ze hun doelen sneller.
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De unieke
kenmerken van
Bedrijfsfitness
Nederland

Ruim 3000
aangesloten
sportlocaties

Zo geregeld
met de
overstapservice

Voor veel mensen is het best een drempel om
te gaan sporten. Om die drempel te verlagen,
investeren we in een veelzijdig netwerk van
sportscholen. Zoals (fysio)fitnesscentra,
yogascholen en CrossFitboxen. Op dit moment
zijn er ruim 3000 locaties bij ons aangesloten
en dat aantal blijft groeien. Zo is er altijd een
plek waar je medewerkers dicht bij huis kunnen
sporten. Of zelfs vanuit huis via online lessen.

De kans is groot dat een aantal van je
medewerkers al een fitnessabonnement heeft.
Zodra je bedrijfsfitness aanbiedt, willen die
waarschijnlijk snel overstappen. Dat regelen
we met onze uitstekende overstapservice.

We hebben met alle locaties dezelfde afspraken
gemaakt. Alle locaties zijn professioneel
georganiseerd en je krijgt een intake voordat
je begint met sporten. Omdat Bedrijfsfitness
Nederland als tussenpersoon optreedt, zijn de
voorwaarden voor het opzeggen, wijzigen of
opschorten van een abonnement ook overal
gelijk. Zo zorgen we ervoor dat bedrijfsfitness
zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt!

Voor
iedereen
een
passende
sport

Daar hoef jij niets voor te doen. Onze
klantenservice zorgt ervoor dat het huidige
abonnement wordt omgezet naar een
bedrijfsfitnessabonnement bij dezelfde
sportlocatie. Zo is er geen gedoe met
overlappende abonnementen. Ook als
je nu al gebruikmaakt van een andere
bedrijfsfitnessregeling, helpen we je graag.
We zullen je medewerkers informeren over de
nieuwe situatie, voorwaarden en voordelen.
En natuurlijk zorgen we ervoor dat ze gewoon
kunnen blijven sporten!

Wie bij bedrijfsfitness alleen aan zweten in een krachthonk denkt, heeft
het mis! We snappen dat niet iedereen even blij wordt van het trainen met
gewichten, dus hebben we een heel breed aanbod van sporten. Spinnen,
yoga, pilates, steps, zwemmen of toch liever een persoonlijk trainingsschema
volgen? Het kan allemaal!
Ook als je medewerker herstellende is van een blessure of operatie zijn
er mogelijkheden. Zoals medische fitness of fysio-fitness. Of je nu al jaren
sport of voor het eerst sinds jaren weer in beweging komt: bij BFNL is er
een passende sport voor iedereen.
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IDEXX is sinds 2013 klant van
Bedrijfsfitness Nederland. Een organisatie
die veel met vitaliteit en goed werkgeverschap
bezig is. Dat zie je bijvoorbeeld aan de
wellnessweek die 2x per jaar gehouden
wordt. Sylvie Willems is vooral verantwoordelijk
voor de administratieve afhandeling:

Ervaring

Ervaring

Klantverhalen

“Het is duidelijk dat Bedrijfsfitness Nederland
het je als werkgever zo makkelijk mogelijk wil
maken. Het portaal is heel gebruiksvriendelijk:
ik kan makkelijk zien wat de status is van de
aanvragen en de zoekfunctie werkt ook
perfect. Onze bedrijfsfitnessregeling past
zo precies in onze wens om een goede
werkgever te zijn.”

Het is duidelijk dat
Bedrijfsfitness Nederland het
je als werkgever zo makkelijk
mogelijk wil maken.”

Sylvie Willems - IDEXX
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Body&Fit is een grote naam
op het gebied van sportvoeding en
aanverwante zaken. Bij zo’n bedrijf mag
je ervan uitgaan dat medewerkers ﬂink
gemotiveerd worden om te sporten.
Sinds 2015 maken ze gebruik van de
diensten van Bedrijfsfitness Nederland.
Tom Hidding, HR-assistent, vertelt over
zijn ervaringen:
“Ik wil vooral de klantenservice een
enorme pluim geven. Als ik een keer een
vraag heb over het portaal, leggen ze
me altijd duidelijk uit wat ik moet doen.
Dat is echt heel prettig werken. Niet dat ik
die hulp vaak nodig heb, want het portaal
werkt prima. Ik vind alles wat ik zoek en
heb veel vertrouwen in het systeem.”

Ik wil vooral de klantenservice
een enorme pluim geven.”

Klantverhalen

Tom Hidding - Body&Fit
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zo werkt het!
Jij vindt het belangrijk dat je medewerkers gezond en vitaal zijn. Daarom motiveer je ze
om te gaan sporten. Bedrijfsfitness als gezonde arbeidsvoorwaarde is daar perfect voor!
Samen bedenken we hoe de bedrijfsfitnessregeling eruit moet gaan zien. We maken de uitvoering
zo makkelijk mogelijk voor je. Zo houd jij tijd over voor het leukste deel: jouw collega’s vol
trots het goede nieuws brengen. Sporten met korting bij een locatie naar keuze! Goed geregeld!

wat we voor je doen

AANTREKKELIJK AANBOD

We zorgen ervoor dat jouw medewerkers zich snel en
eenvoudig kunnen aanmelden via het werknemersportaal
MijnFitnessplan. In het werkgeversportaal MijnBFNL
beoordeel jij de aanvragen en stuur je ze met 1 druk op
de knop door naar de klantenservice van Bedrijfsfitness
Nederland. Wij melden de medewerker aan bij de
gekozen sportschool en sturen jouw organisatie een
factuur van het abonnement. Deze factuur bestaat uit
de werkgeversbijdrage en/of het abonnementsbedrag
dat je bruto/netto gaat uitruilen. De samenwerking
met Bedrijfsfitness Nederland kost je niets. Alles wat je
financieel bijdraagt, komt dus direct ten goede aan jouw
medewerkers!

We maken een bedrijfsfitnessregeling op maat, waarbij jouw
medewerkers altijd vrij mogen kiezen uit ons grote netwerk.
Wist je dat meer dan 95% van de fitnesscentra in Nederland
bij ons zijn aangesloten? Daarnaast zijn er nog vele andere
professionele sportlocaties aangesloten, zoals zwembaden,
yogascholen en CrossFitboxen. We zorgen er ook voor dat je
uitnodigend promotiemateriaal ontvangt, zodat je makkelijk
over de bedrijfsfitnessregeling kan communiceren. Zo
maak je bedrijfsfitness een gezonde én succesvolle
arbeidsvoorwaarde voor jouw organisatie.
Tip: al veel werkgevers gingen je voor. We delen graag
onze ervaringen met je! Je bereikt ons via 0513 63 31 11.

SPORTENDE
MEDEWERKERS

SPORTENDE
MEDEWERKERS ERVAREN

ZIJN PRODUCTIEVER

MINDER STRESS

SPORTENDE MEDEWERKERS

VERZUIMEN GEMIDDELD
6,25 DAGEN PER JAAR MINDER
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1 DAG MINDER VERZUIM
BESPAART EEN WERKGEVER

ZO’N €250,00 TOT €450,00

Korting op abonnementen

Rekenvoorbeeld

Een sportabonnement is niet goedkoop. Dat maakt het
voor veel mensen een ﬂinke stap om te gaan sporten,
terwijl iedereen weet hoe goed het is om regelmatig te
bewegen. Hoe mooi is het dat je daar als werkgever een
hele positieve invloed op kunt hebben?

Hoe het precies zit met de financiële voordelen, hangt af
van de exacte bedrijfsfitnessregeling die we afspreken.
Uitgangspunt is het reguliere tarief van een sportlocatie.

Dankzij ons kabinet is er een fiscale regeling voor
bedrijfsfitness. Dat betekent dat jouw medewerkers de
kosten voor hun sportabonnement mogen verrekenen
met brutosalaris. Dit levert een belastingvoordeel op
waarmee een abonnement tot wel 50% goedkoper wordt.
Zo is regelmatig sporten voor iedereen bereikbaar! Je
kan natuurlijk ook meebetalen aan het abonnement.
Uiteindelijk bepaal jij als werkgever het voordeel.

UITRUIL EN/OF WERKGEVERSBIJDRAGE
Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om een deel van
het bedrijfsfitnessabonnement mee te betalen. Ze willen
daarmee duidelijk laten zien dat ze de gezondheid van hun
medewerkers belangrijk vinden en hieraan letterlijk willen
bijdragen.
Heb jij deze mogelijkheid niet maar wil je ook wat extra’s
doen? Als je belast loon uitruilt tegen een onbelast
fitnessabonnement, dan bespaar je als werkgever op de
afdracht van sociale werkgeverslasten. Deze besparing
komt neer op € 5,00 per medewerker, per maand. Dit
betekent dat je kostenneutraal een werkgeversbijdrage
van € 60,00 per jaar kan financieren!
De abonnementskosten die je fiscaal uitruilt of als
werkgeversbijdrage aan je medewerkers geeft, tellen
mee in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Dit is een rekenvoorbeeld van 1 van de
meest gekozen opties.
Gemiddeld ﬁtnessabonnement
PER MAAND

€ 37,50

Aantal deelnemers
Werkgeversbijdrage per maand
Totaalprijs ﬁtnessabonnementen
PER JAAR

NOS maakt sinds 2010 gebruik van de diensten van
Bedrijfsfitness Nederland. Ruim 200 medewerkers
maken inmiddels gebruik van de regeling.
Claudia Parnisari is eindverantwoordelijk voor de
afhandeling van de aanvragen.
“Ik ben misschien eindverantwoordelijk, maar onze
stagiairs doen het echte werk. Dat kan ook, want
het portaal is ontzettend overzichtelijk en makkelijk
te gebruiken.

Het promotiemateriaal rondom de Bedrijfsfitness
Startweken is ook altijd welkom, dan zien we altijd
extra aanvragen binnenkomen!
Heel soms hebben we contact met de klantenservice,
bijvoorbeeld als er iemand tijdelijk voor werk naar
het buitenland gaat. Een opschorting wordt dan
altijd snel geregeld.”
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Claudia Parnisari – NOS

€ 5,00
€ 45.000,00

Besparing werkgeverslasten

€ 7.020,00

Totaal werkgeversbijdrage

€ 6.000,00

Totaal opbrengsten ﬁtnessregeling
PER JAAR

Ervaring

Klantverhalen

De financiële voordelen
van bedrijfsfitness

€ 1.020,00

Een werkgeversbijdrage van € 5,00 per maand
is altijd kostenneutraal te realiseren.
Omdat je een onbelast sportabonnement wegstreept
tegen belast loon, bespaar je gemiddeld 18% op sociale lasten

Het portaal is ontzettend
overzichtelijk en makkelijk
te gebruiken.”

De medewerker betaalt in dit voorbeeld niet € 37,50 p/mnd voor zijn
abonnement, maar € 20,36 p/mnd.
Hierbij gaan we uit van een werkgeversbijdrage van € 5,00 p/mnd en
belastingvoordeel over het resterende bedrag, gerekend met loonbelastingschijf 1 (37,10%) zonder arbeidskorting en algemene heffingskorting.
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MCL Het Medisch Centrum Leeuwarden is een
van onze eerste grote klanten. Ze maken al sinds
2008 gebruik van de diensten van Bedrijfsfitness
Nederland. Je blijft natuurlijk niet zomaar zo lang
klant, dan gaat er vast iets goed!
Miranda Kobus is coördinator van de P&O
Servicedesk: “Bedrijfsfitness Nederland is vanaf
het begin al een stabiele, professionele organisatie
gebleken. Ze denken ook echt met ons mee.”

Binnen veel andere commerciële organisaties is het
personeelsverloop groot. Miranda: “Het is erg fijn
dat het verloop bij Bedrijfsfitness Nederland laag is.
Er zit niet steeds weer een nieuwe accountmanager
tegenover je. Zo leer je elkaar goed kennen, wat het
samenwerken alleen maar prettiger maakt.”

Ervaring

Ervaring

Klantverhalen

“Bedrijfsfitness Nederland belooft dat ze je
volledig faciliteren, en dat doen ze ook. Van het
promotiemateriaal tot de spaarzame keren dat we
de klantenservice nodig hebben: alles is precies
geregeld zoals je het wilt en verwacht!”

Ze denken echt met
ons mee. Alles is precies
geregeld zoals je het wilt!”
Miranda Kobus –
Medisch Centrum Leeuwarden
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JC Zaanstad Bedrijfsfitness
Nederland heeft veel klanten bij de
Rijksoverheid. JC Zaanstad, bijvoorbeeld.
Sinds 2016 maken ze gebruik van
onze bedrijfsfitnessregeling.
Met een werkgeversbijdrage van €10,00
per maand maken ze sporten heel
aantrekkelijk. Peter van der Heijden is
verantwoordelijk voor de coördinatie.
“We hebben een aantal sportfaciliteiten
in ons gebouw, maar toch zijn er ruim 100
medewerkers via Bedrijfsfitness Nederland
aan het sporten. Ik merk dat veel mensen
van tevoren denken dat het erg ingewikkeld
is, maar in de praktijk gaat alles ontzettend
soepel. Dat geldt ook voor mijn werk in het
portaal. De klantenservice is ook meer dan
prima, onze medewerkers en ik worden
altijd razendsnel en vakkundig geholpen!”

Ondanks eigen sportfaciliteiten hebben
we al ruim 100 deelnemers aan de
bedrijfsfitnessregeling.”

Klantverhalen

Peter van der Heijden JC Zaanstad
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Klantverhalen

Promotie

Ervaring

Bedrijfsfitness wordt pas écht een succes wanneer het doorlopend onder
de aandacht wordt gebracht. We denken samen na over een mooie kick-off en
zorgen ook dat je daarna voldoende promotiemateriaal hebt. Bijvoorbeeld
leuke artikelen voor op intranet, in nieuwsbrieven of in het personeelsblad.
Ook verzorgen we kosteloos posters en ﬂyers.
Natuurlijk werken acties ook altijd goed. Daarom organiseren we ieder jaar
in september en oktober de Bedrijfsfitness Startweken.

De Dimence Groep is een geestelijke
gezondheidszorgorganisatie in het oosten van het land.
Het is belangrijk voor ze dat lichaam en geest in balans
zijn. Daarom vinden ze sporten heel belangrijk.
Voor cliënten, maar ook voor medewerkers.
De Dimence Groep biedt het personeel al sinds 2010 de
mogelijkheid om te sporten met Bedrijfsfitness Nederland.
Naar volle tevredenheid van Nicole Bodewitz, van de
salarisadministratie van de Dimence Groep.

“Bedrijfsfitness Nederland doet wat ze beloven: ons
volledig ontzorgen als het om bedrijfsfitness gaat.
Het portaal werkt prima, er zijn eigenlijk nooit
problemen. En áls ze er al een keer zijn, is het met
1 bericht naar de klantenservice ook weer geregeld.
Onze medewerkers kunnen zelf kiezen waar ze hun
sportabonnement mee verrekenen. Dat gaat ook
soepeltjes. We doen niet heel veel aan promotie,
maar we merken dat het vanzelf leeft binnen onze
organisatie.”

september - oktober
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Tijdens de Bed
rijfsfitness
Startweken ku
nnen medew
erkers
fantastische
prijzen winne
n! De
hoofdprijs is
een stedentr
ip. Het enige
wat ze hiervo
or hoeven te
doen is zich
tijdens de ac
tieperiode in
schrijven voor
bedrijfsfitnes
een
sabonnemen
t. Medewerke
rs
die al meedo
en aan bedrijf
sfitness,
kunnen een co
llega tippen
om zo ook
kans te maken
. Weer een ex
tra reden
om snel met
bedrijfsfitnes
s
te beginnen!

Onze medewerkers
kunnen zelf kiezen waar
ze hun sportabonnement
mee verrekenen.”

Nicole Bodewitz – Dimence Groep
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Ik oriënteerde me eind 2016,
en binnen 2 weken was het
allemaal geregeld!”

Liberty Global is al sinds 2012
klant bij ons. Ze zijn een werkgever die op
allerlei manieren bezig is met het welzijn
van hun werknemers, onder andere met
een goede bedrijfsfitnessregeling. Artur
Jager houdt zich bezig met de diverse
benefits voor het personeel. Meedoen
moet zo makkelijk mogelijk zijn. We
helpen ze graag om het portaal voor álle
collega’s heel laagdrempelig te maken.

Ervaring

Ervaring

Klantverhalen

“We zien dat het aantal inschrijvingen
voor bedrijfsfitness steeds verder
toeneemt. Dat komt denk ik vooral omdat
het platform steeds geschikter wordt
voor onze buitenlandse collega’s. Ik heb
begrepen dat ze daar ook stappen in
blijven zetten, wat voor ons goed nieuws
is. Over de samenwerking heb ik absoluut
geen klachten: alles werkt precies zoals je
het wilt en verwacht.”

Het aantal inschrijvingen
neemt toe, vooral omdat
het platform steeds
geschikter wordt voor onze
buitenlandse collega’s.”
Artur Jager - Liberty Global
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DeSeizoenen Eind 2016 hebben
ze binnen DeSeizoenen bedrijfsfitness
in hun werkkostenregeling opgenomen.
Dat moest heel snel: eind 2016 werd het
besluit genomen, begin 2017 moest het
geregeld zijn. Maar daar draaien we bij
Bedrijfsfitness Nederland onze hand
niet voor om. Tot groot genoegen van
Anita Jacobs.
“Dat BFNL onze wensen zo snel kon
waarmaken, was echt een enorm
pluspunt. Ik oriënteerde me eind 2016,
en binnen 2 weken was het allemaal
geregeld! Super dat er in zo weinig
tijd maatwerk van zulke hoge kwaliteit
geleverd kan worden. Sindsdien loopt
eigenlijk alles op rolletjes. Nu zijn we druk
bezig meer mensen te motiveren, waarbij
de Bedrijfsfitness Startweken en het
promotiemateriaal veel goeds doen.”

Klantverhalen

Anita Jacobs - DeSeizoenen
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