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Ontspanning Vitaliteit Geluk

De comfortroom van Vital Forest biedt de krachtige combinatie van massage, natuur, 
prettige ambiances en aromatherapie, waardoor een gebruiker de ultieme ontspanning 
ervaart en snel en effectief kan herstellen.

Verras je medewerkers en cliënten met een comfortroom!Verras je medewerkers en cliënten met een comfortroom!
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De comfortroom van Vital Forest
In de vaste comfortroom van Vital Forest kunnen medewerkers op de werkdag even 20 
minuten ontspannen en herstellen van de werkzaamheden. De comfortroom is een altijd 
beschikbare hulpbron ter bevordering van het mentale en fysieke welzijn en een hulpmiddel 
voor het reduceren van (werk)stress. Naast medewerkers kunnen ook bijvoorbeeld 
cliënten in de zorg of studenten in het onderwijs gebruikmaken van de comfortroom. 
De ontspanmomenten kunnen zorgen voor een unieke connectie tussen medewerkers 
en cliënten, een verbeterde concentratie, minder stress en een positiever gevoel. Een 
ontspansessie duurt 20 minuten, de ideale lengte voor een powernap. 

Beleef elk seizoen nieuwe unieke thema’s
Vital Forest maakt elk seizoen natuurbeelden en geluiden van mooie locaties. In de 
comfortroom komen deze beelden samen met lekkere etherische seizoensgeuren en een 
fijne massage, waardoor alle zintuigen worden geprikkeld en een gebruiker effectief kan 
ontspannen en herstellen. De natuurrijke omgeving zorgt onder andere voor een betere 
stemming en minder stress- en pijn gerelateerde klachten. Het is niet voor niets dat de 
natuur centraal staat in de thema’s van Vital Forest.  



www.vitalforest.nl

De relaxmobiel van Vital Forest
Ruimtegebrek is een belangrijk probleem binnen veel organisaties. Daarom heeft Vital 
Forest de relaxmobiel ontwikkeld. Het is een unieke comfortroom op locatie. De relaxmobiel 
is een belangrijk teken van waardering naar je medewerkers, want deze functioneert 
als hulpbron ter bevordering van het welzijn, maar ook als vorm van entertainment voor 
bijvoorbeeld op een evenement. Medewerkers worden bewust van het belang van een 
dagelijks ontspanmoment en maken op bijzondere wijze kennis met het concept van Vital 
Forest.

Waarom investeren in het welzijn van medewerkers en cliënten?
Door te investeren in vitaliteit stijgt het werkgeluk en de productiviteit van je medewerkers. 
Ontspannen en bevlogen medewerkers zijn creatiever, maken minder fouten en zijn 
minder vaak ziek. Voor elke in vitaliteit geïnvesteerde euro worden er gemiddeld zes 
terugverdiend en dat kan een besparing opleveren van tot wel € 7000,00 per werknemer 
per jaar. Daarnaast is het van belang om hardwerkende medewerkers tevreden te houden 
en personeelsverloop te voorkomen. Dit kan onder andere door te zorgen voor goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de mogelijkheid tot ontspanning tijdens werktijd.
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Over Vital Forest
Mijn naam is Menno Brouwer en ik heb tijdens mijn 
studie aan de HAS Hogeschool Vital Forest ontwikkeld, 
omdat ik een positieve bijdrage wil leveren aan het 
welzijn binnen organisaties.

Daar waar dagelijks veel van medewerkers wordt 
gevraagd, wordt er nog te weinig gedacht aan 
momenten van ontspanning. Die momenten heeft ieder 
mens nodig om goed te kunnen functioneren. 
Om ontspanmomenten op de werkvloer te kunnen 
faciliteren ontwikkelde ik Vital Forest. Na alle 
positieve reacties van de gebruikers ontwikkelde ik de 
Relaxmobiel op locatie, zodat nog meer mensen het 
concept van Vital Forest kunnen ervaren.

Kan jouw organisatie ook wel een comfortroom gebruiken?
Als jouw organisatie een ruimte beschikbaar heeft van ca 10 vierkante meter of meer dan 
is het voor Vital Forest al mogelijk om een comfortroom bij jouw organisatie te faciliteren. 
Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Verras je medewerkers met de relaxmobiel op locatie!
Reserveer nu de relaxmobiel voor jouw locatie en verras je medewerkers met een unieke 
ontspansessie. 

Contactgegevens
www.vitalforest.nl
info@vitalforest.nl
06 211 91 328


