Aanvraagformulier Teamplayers
Algemeen:
Wij vragen van u, als potentiele opdrachtgever, deze aanvraag digitaal in te vullen, ook als
het een continuering van een eerdere Teamplayer opdracht is. Het doel van het formulier is
dat we een helder beeld kunnen vormen van de inhoud van de opdracht. Op basis van
binnenkomst nemen we contact met u op voor het bespreken van de opdracht. Indien de
opdracht in onvoldoende mate beantwoord aan onderstaande omschrijving stellen wij u een
alternatief voor bv in de vorm van een reguliere stage.
Teamplayeropdracht:
De Teamplayer opdracht bestaat een uitvoering gerichte opdrachten (bv het verzorgen van
sportactiviteiteiten, onderhouden van social media et cetera) en een overstijgend gerichte
opdracht namelijk het onderzoeken , ontwerpen, testen, implementeren en/of evalueren
van nieuw beleid of het ontwikkelen van een nieuw sport en beweegprogramma.
De kracht van Teamplayers ligt in de combinatie van beide niveaus.
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

SAM | Fitste Bedrijf van Den Haag

Adres:

Datum aanvraag:

Plaats:

Den Haag

Postcode:

Website:

www.burosam.nl | www.fbdh.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

FBDH is een netwerkorganisatie voor Haagse werkgevers en werknemers die zich
(willen) bezig houden met vitaliteit. Het FBDH inspireert en deelt kennis over vitaliteit
op de werkvloer en zorgt voor verbinding en samenwerking.

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken? Denk aan kleinschalig
onderzoek, dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden, activiteiten met de
doelgroep etc.

Mee helpen organiseren van de vitaliteitsbijeenkomsten,
communicatie (bloggen, vloggen, het schrijven berichten,
update website ), onderzoek naar trends en ontwikkelingen in
NL en de wereld, vergroten van het netwerk, effect meting
bijeenkomsten, verdiepen in de European Company Sport
Games, nadenken over kansen voor 2020/2021, on tours.

Beschrijving van de overstijgende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk

Vitaliteit en gezonde leefstijl! Het FBDH is gericht op midden
grote en grote bedrijven in de Den Haag. Hoofd doelstelling is
om medewerkers bewust te maken van een gezonde leefstijl.
Hierbij stimuleren we medewerkers om in beweging te komen
en te sporten. Zeker met het oog op “Den Haag Europese
sporthoofdstad 2022”.
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Aanvraagformulier Teamplayers
Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.
Geef Teamplayers hiermee een stip op de
horizon!

1.
2.

3.
4.

Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Groei in bewustzijn in de gezonde leefstijl van Haagse
medewerkers van midden grote en grote bedrijven.
Minimaal 10 bedrijven hebben deelgenomen aan een on
tour (gedurende een jaar komen we regelmatig op de
werkvloer)
Nieuwe activiteiten georganiseerd samen met
deelnemende bedrijven.
Er is een overdrachtsdocument opgesteld voor de nieuwe
TP groep.

Communicatieplan ontwikkeld
On tour programma is verder ontwikkeld
In-company vitaliteitsontbijten georganiseerd
Mee geholpen met groei netwerk
Groei LinkedIn groep
Samen een vitaliteitsontbijt georganiseerd

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Ontwikkelen, onderzoeken, organiseren, coördineren, uitvoeren samenwerken, acquisitie, evalueren,
metingen, etc.

*Richtlijn 2019-2020 inzet studenten in uren: HBO student is afhankelijk van de opleiding tussen de 280 – 340 uur, MBO
student 240 uur.
De Teamplayers zijn op de donderdag, we hanteren een werkdag van gemiddeld 6 uur, beschikbaar voor overleg en
werkzaamheden. Uitgezonderd de momenten dat ROC Mondriaan studenten staan ingeroosterd voor een stagewerkplaats
(terugkom ochtend naar de opleiding) en tentamen verplichtingen voor alle studenten.Verzoek aan opdrachtgever: Overleg
in het sollicitatiegesprek op welke wekelijkse uren/dagdelen u de studenten graag op de werkplek ingezet wilt hebben. Wees
daarbij ook duidelijk of er inzet in avonduren of het weekend wenselijk/noodzakelijk is.
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