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Riethoven, 27 oktober 2020
Afgelopen week kopte het FD met dit artikel.
Wij hebben 4 concepten voor je, waarmee we cultuur en welzijn van
onze mensen kunnen ondersteunen! Vier concepten die gegeven de
situatie een creatieve invulling zijn om samen door deze periode te
komen.
Laat even weten welk concept je aanspreekt. We vertellen er graag
meer over!
Onderstaande prijzen zijn exclusief 21% btw en verzendkosten.
De verzendkosten bedragen € 10,75 per pakket in Nederland.
Veel groeten,
Leverancier van Aandacht
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CONCEPT #1 UITJE MAASTRICHT

TEAM UITJE
MAASTRICHT!

Onder leiding van
Ton de Lepper,
eigenaar van de
Maastrichter
Maltezer.

Een dagje naar Maastricht?
Onder de bezielde leiding van Tom de Lepper een virtuele tour maken
door Maastrichts herrezen brouwerij de Maastrichter Maltezer. Een kijkje
achter de schermen! Benieuwd hoe het brouwproces nou eigenlijk werkt?
Wij hebben alle antwoorden voor je! Tijdens de rondleiding word je
ondergedompeld in de lokale (bier)geschiedenis gecombineerd met
het heden. We gaan tijdens deze tour een reis maken door de 19e eeuw
tot aan de 21ste eeuw naar het huidig brouwproces. Een visuele tour
met uiteraard de nodige bieren om te proeven!

Het programma & de kosten van ons team uitje
• Welkom! Wie is De Maastrichter Maltezer?
• Hoe proef je bier? Bier 1: Hiervoor gaan we de Royale Martinus
gebruiken.
• Rondleiding door de microbrouwerij.
• Tijdens de rondleiding proeven we bier 2: De Maltezer.
• Vragenronde en bier 3: De Krachtige Victoria.
Tijdens de rondleiding en het proeven kunnen mensen live vragen
stellen.
Het is overigens handig om het team niet te groot te maken. Dan
ontstaat er snel anonimiteit.
De deelnemers aan het dagje uit sturen we ruim van tevoren
een pakket met daarin:
• De bieren die we gaan proeven.
• Een handig proefformulier.
• Een fraai glas van De Maastrichter Maltezer.
• Een zakje noten ter begeleiding van de bierproeverij.
De bierproefdoos kost € 19,95 per deelnemer (exclusief
verzending).
De rondleiding door de brouwerij kost € 100,- vanaf 10 - 20
deelnemers.

CONCEPT #2 FOOD - FIT - FUN
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Food - Fit - Fun
Samen met Sanne Bernhart, auteur van het boek FOOD FIT FOCUS dat op
19 november a.s. uitkomt gaan we een actief team uitje organiseren.
Digitaal & met Fun!

FUN

Eenzaamheid, sociale armoede,
te weinig beweging in een ‘angstige’
wereld. Een potentieel afbreukrisico
voor de gezondheid van ‘onze’
mensen, maar ook een kans!
We zullen als bedrijf events
moeten organiseren om te werken
aan engagement, betrokkenheid.
Dat is de basis van de cultuur.

Food Fit en Fun programma
Onder leiding van Sanne plannen we een ochtend-sessie.
• We beginnen om 11:00 met een kleine wandeling, lekker naar buiten.
Met de oortjes in blijven we met elkaar in verbinding en we willen even
weten hoe het gaat met iedereen.
• Daarna geeft Sanne een sessie Work@home oefeningen. We zitten de
hele dag maar te zitten. Dat is niet goed voor ons lijf, niet goed voor de
creativiteit en niet goed voor ons geluk.
• Rond lunchtijd eten we een aantal heerlijke kleine gezonde ‘hapjes’.
Alle deelnemers hebben ruim van tevoren een FFF Pakket ontvangen.
• Na de lunch volgt nog een oefening om ons brein even wat te
ontspannen.
Rond de klok van 13:30 kunnen we fris en fruitig aan het werk!

Inhoud FFF Pakket
Het pakket dat de deelnemers
ontvangen, bestaat uit een
yogamat, de ingrediënten voor de
lunch. Een jar met een
verantwoord rietje en wat
ingrediënten om er een gezond
drankje van te maken.

De kosten van deze FFF Sessie
De kosten van deze 2,5 uur durende
sessie bedraagt € 350,Het aantal deelnemers is max. 25.
Anders gaat het ten koste van de
onderlinge interactie.
De kosten van het FFF Pakket incl.
yogamat, de jar en ingrediënten zijn
€ 25,00 exclusief verzendkosten
Het boek Food Fit Focus kost € 26,95
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CONCEPT #3 WINE-i-NAR
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Wijnproeverij
We moeten weer meer lol gaan maken! De wine-i-nar is daar een perfect
middel voor. Het is een combi van interactie tussen de proevers,
inspiratie om wijn te leren proeven en gezellig wat wijnen te proeven.

Het juiste glas
De relaties
ontvangen een
doos met daarin GE
een aantal
AAN. voor
ingrediënten
een goede
wijnproeverij. GE
Onmisbaar is het
juiste glas.

Wine-i-nar
We plannen een gezamenlijke
afspraak met de relaties. De
ontmoeting duurt ca. 1,5 - 2 uur
en bestaat uit 3 of 6 flessen wijn.
We hebben drie wine-i-nar
pakketten.
Standaard zit in de prijs van alle
pakketten:
2 glazen,
proefformulier,
verzenddoos,
en uiteraard 1,5 - 2 uur aandacht!

De wijn
In de doos
uiteraard ook 3 of
6 flessen wijn.
Proeven
Samen met de wijnen en het
glas ontvangt men een vel met
daarop de wijnen. Hierop kan
men notities maken. Het vel is
ook handig voor het
beoordelen van de kleur.

Pakketten
Heerlijk: 3 flessen wijn € 64,95
Lekkerder: 3 flessen wijn plus
kaasje en toastjes € 75,95
Goddelijk: 6 flessen wijn plus
kaasje, olijfjes en schaaltjes.
€ 140,00

CONCEPT #4 VERJAARDAGSKIT

Met de Verjaardags-Kit gebruiken we het
verjaardagsmoment van een medewerker als sociaal
contactmoment voor het team. Even
‘gezellig’ kletsen. Doordat iedereen dezelfde kit ontvangt
ontstaat er ondanks de afstand verbinding.

De jarige job nodigt een aantal
collega’s uit voor de
verjaardagskoffie.

De jarige job ontvangt een leuk
cadeautje van de
leidinggevende samen met de
Verjaardags-Kit
(2 cakejes en 4 kaarsjes).

Collega’s schrijven online een
leuke verjaardagskaart. Die zit
bij de kit. De collega’s geven
een bezorgadres voor de kit
door. Zaak of thuis. Ook zij
ontvangen de kit.

Er wordt een zoom of teams
afspraak gemaakt. Tijdens deze
ontmoeting feliciteren we de
jarige collega en hebben we
tijd voor een praatje pot met
koffie/thee en cake!

HAPPY BIRTHDAY KOFFIEKIT

Om 10:00 met z’n allen een
koffietje met cakeje. De jarige
pakt het cadeautje uit en blaast
met de kaarsjes een nieuw
jaar in…

VERJAARDAGS-KIT

De kosten van de kit.
Een en ander is afhankelijk hoe we dit verjaardagsfeestje aanpakken. Er zijn 3 opties.
Het verjaardagsgeschenk van de jarige valt niet onder de WKR.

#1.
De jarige vraagt 5 collega’s.
Jarige ontvangt een presentje
met kaart.
Jarige ontvangt de koffiekit.
Collega’s ontvangen koffiekit.
Leidinggevende ontvangt sms.
Kost € 97,50

#2.
De jarige vraagt 5 collega’s.
Jarige ontvangt de koffiekit
met kaart.
Collega’s ontvangen koffiekit.
Leidinggevende ontvangt sms.
Kost € 78,50

#3.
De jarige vraagt 5 collega’s.
Jarige ontvangt een presentje
met kaart.
Leidinggevende ontvangt sms.
Kost € 32,75
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