
Onze maatschappij wordt alsmaar meer sedentair omdat moderne technologieën  ons leven ‘vergemakkelijken’. Bovendien hebben steeds meer mensen te 
kampen met chronische (rug)pijn en ziektes. 

Regelmatig bewegen wordt aanzien als een van de belangrijkste factoren in de preventie van rugklachten en ziektes als hypertensie, cardiovasculaire  
aandoeningen, osteoporose, diabetes en hartaanvallen. Door het integreren van een beweegprogramma in het arbeidsgebeuren, geef je als werkgever het 

signaal dat ontspanning en een goede vrijetijdsbeleving belangrijk zijn als tegenhanger van de steeds hoger wordende takenlast. Als bedrijf heb je aandacht 
voor het welzijn en de gezondheid van je medewerkers. 

FUNCTIONAL TRAINING®  
we brengen jouw bedrijf in beweging! 
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Waarom Functional Training®  Netwerk  kiezen 
voor uw organisatie? 
Sinds 2008 biedt het Functional Training®  Netwerk oplossingen op maat voor 
bedrijven en steden/gemeentes om een traject rond beweging uit te stippelen. 
We bieden verschillende trajecten aan. In meer dan 10 jaar ervaring hebben we 
gezien dat de populairste keuze een mix is van groepslessen en workshops waar 
de werknemers hun kennis rond beweging, voeding en stressmanagement ver-
groten.  

Al onze lesgevers zijn hoogopgeleide experts op het gebied van gezondheid en 
beweging, zowel in 1-1 relaties als het werken met een groep. De integratie van 
ons gezondheidsprogramma zal zowel uw bedrijf als de deelnemende 
personeelsleden ten goede komen. 

Bovendien kan je onze diensten laten subsidieren via de KMO-portefeuille en 
40% van de kosten besparen. 



FUNCTIONAL TRAINING met de FITBAL 
De fitbal is vaak gekend als zitbal, maar nog niet iedereen weet dat je er een 
volledige work-out mee kan doen. Tijdens deze les leer je wat je allemaal kan doen 
met deze bal. In duo of alleen, van de 7 functionele basisbewegingen (squat - lunge 
- push - pull - bend - gait - twist) tot uitdagende spelletjes. Deze les helpt je bij 
het verbeteren van je stabiliteit, kracht en uithoudingsvermogen. Daarnaast worden 
de lachspieren ook niet vergeten. Met een lekker muziekje op de achtergrond hangt 
er altijd een goede sfeer. 

FUNCTIONAL TRAINING :“FLOW” 
Je leert de 7 basisbewegingen van Functional Training®: squat - lunge - push - pull 

- bend - gait - twist  en voelt spieren waarvan je niet eens wist dat ze bestonden! 

Je werkt aan je stabiliteit en mobiliteit. Je lichaamshouding en evenwicht worden 

onder de loep genomen. Je kan deze les volgen als je een uurtje ontspanning 
nodig hebt na een drukke werkdag of als je al zware sportieve lessen volgt op 

andere momenten in de week.  
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FUNCTIONAL TRAINING “Learn to run” 
 
Tijdens deze les krijg je professioneel loopadvies en leer je joggen onder deskundige 
begeleiding van een Functional Training coach. We wisselen looptraining en sportspecifieke 
krachttraining af zo kun je een betere hardloper worden met minder kans op blessures. 
Onze unieke aanpak heeft al veel beginnende en ervaren lopers geholpen om langere 
afstanden te kunnen lopen met meer efficiëntie en minder pijnklachten. Het is een ideale 
voorbereiding voor loopevenemetnen zoals de Ten Miles van Antwerpen of de 20km van 
Brussel. Voor beginnende lopers is dit een beter alternatief dan de klassieke Start to Run 
programma’s om de eerste 5km te lopen met de juiste techniek. 

                       GROEPSLESSEN IN HET BEDRIJF 

FUNCTIONAL TRAINING “Bootcamp” 
 
Bootcamp is een intensieve intervaltraining, waarbij door functionele oefeningen 
zowel kracht, conditie, snelheid, behendigheid en zelfs inzicht op de proef 
worden gesteld. Door gebruik te maken van functionele materialen (fitbal, Bosu, 
kettlebel, TRX, springtouw…) en eigen lichaamsgewicht, leer je hoe je op 
eenvoudige manier met weinig tijd een bijzonder effectieve training kan doen. 
Met mooi weer gaan we in de openlucht trainen met  voornamelijk gebruik van 
het eigen lichaam en elementen die we tegenkomen in de natuur (bankjes, 
bomen…) . 
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Een Obstacle Run is een hardloopevenement waarbij de deelnemers onderweg 
diverse obstakels tegenkomen.  Er zijn veel termen voor de diverse races die overal 
georganiseerd worden.  Het zijn allemaal events waarbij hardlopen gecombineerd 
wordt met obstakels om de fysieke en mentale gesteldheid op de proef te stellen.  
Het is dus HET perfect teambuilding traject voor jouw bedrijf 

De afstanden variëren sterk van evenement tot evenement, met 10km als een 
gemiddelde afstand. Ook het aantal en de complexiteit van het obstakel is sterk 

afhankelijk van de organisatie en het weer. Sommige races worden speciaal 
georganiseerd in de modder of in het zand...Het "fun" -gehalte is veel groter dan in 
een loopwedstrijd, zo is het ook het belang van een goede coaching vooraf. Lopen is 
"maar" een onderdeel van een obstacle race, de techniek om de obstakels te 
overwinnen en vooral het teamwerk zijn belangrijker. 

Met meer dan 10 jaar ervaring in Functional Training, zijn onze 

coaches de experten die je nodig hebt om je team klaar te stomen 
voor deze fantastische avontuur. Niet alleen kunnen ze uitdagende 
trainingen voorzienen, maar ze kunnen ook de “fun” gehaalte naar 
boven halen en voor iedereen een plaats in het team vinden, 
ongeacht hun fitnessnieveau.  Basisoefeningen als pushups, squats, 
situps, jumping jacks en lunges worden bij bootcamp in hoog tempo 
afgewisseld met kikkersprongen, spring- en hurkoefeningen, 
sprintjes, en hardlopen. Alles wat je onderweg tegenkomt aan 
bankjes, boomstammen, trappen, of klimrekken wordt hierbij 
gebruikt, maar ook het lichaamsgewicht van je medebootcampers. 

De bedoeling is om jullie team klaar te stomen voor de  door jullie 
gekozen Obstacle Race. 

                               TEAMBUILDING: OBSTACLE RUN 

 Trainingen op je eigen locatie (bedrijf, sportclub, etc...) 

 Aanvullende trainingsprogramma’s voor de deelnemers om zelfs thuis te oefenen 

 10% korting op personal training pakketten voor wie extra individuele aandacht wilt 

 Assistentie van een van onze trainers en coaching tijdens de Obstacle Race 

VRAAG JE OFFERTE AAN 



“WAT IS JOUW EXCUUS”  

Wat is jouw excuus?' is een grappig en leerrijk boek vol praktische 
tips om gezond bewegen te integreren in je dagelijks leven.  De 
auteurs zijn de bezielers van het Functional Training Netwerk en ze 
geven tijdens workshops concrete antwoorden om meer te 
bewegen.  

 

"Ik ben nog nooit zo fit geweest. 

Dankzij de tips van Greet en Max heb ik 

genoeg energie gekregen om sport en werk te 

combineren."  Truus Druyts - radiopresentatrice 

“FOOD FOR THOUGHTS” 

Wanneer we denken aan de factoren die bijdragen aan de prestatie op 
het werk, geven we zelden aandacht aan voedsel. Voor diegenen die zich 
worstelen door e-mails, vergaderingen en deadlines is eten vaak gewoon 
brandstof. Het voedsel dat we eten op het werk heeft meer invloed dan 
we ons realiseren. Deze leuke sessie is vol weetjes en tips om gezonde 
en praktische voedingkeuzes te maken op het werk. 
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                             WORKSHOPS & LEZINGEN 

“STRESS & EXERCISE” 

Bewegen houdt het hart gezond, brengt zuurstof in het systeem en vermindert de 
stresshormonen of laat deze zelfs verdwijnen. Het helpt je problemen te vergeten, je 
minder zenuwachtig te voelen en verhoogt je energievoorraad. Door 
te bewegen voel je je positiever, helderder, rustiger en meer ontspannen. En na 
afloop van de training zal je je nog een tijd lang prettig voelen, dankzij de 
chemische reactie in de hersenen; de aanmaak van het positieve hormoon 
endorfine. Toch blijven er nog veel vragen over stress en bewegen: hoeveel moet ik 
echt bewegen en aan welke intensiteit, om een positief effect te hebben? En welke 
soorten activiteiten zijn aan te raden? 


