
Informatie
Wat is Yoffga?
Yoffga is online-yoga zonder matje. Je doet het zittend op je stoel of
staand. Gewoon in je normale kleren. Voor even tussendoor, thuis of
op kantoor. Met oefeningen om je lijf soepel te houden en
ontspanningsoefeningen om je hoofd leeg te maken. Voorgedaan
door een professionele yogadocent. Yoffga is laagdrempelig, ervaring
met yoga is niet nodig en je hoeft ook geen sportmens te zijn.

Waarom Yoffga?
Zorgen dat medewerkers goed in hun vel zitten, zou hoog op het prioriteitenlijstje van werkgevers moeten
staan. Zeker in deze tijd van hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt. Corona heeft nu een groot
aandeel in het veroorzaken van ziekteverzuim, direct en indirect. Maar al voor de corona crisis hadden veel
werkenden last van RSI of burn-out gerelateerde klachten.

Al in 2018 logen de onderzoekscijfers van TNO er niet om:
Het ziekteverzuim kwam voor 25% door psychische klachten en 25% door klachten aan het
bewegingsapparaat. Een groot deel daarvan werd veroorzaakt door burn-out en RSI klachten. Wel 16,1% van
de werkenden gaf dan ook aan last van burn-out klachten en 38,6% van een of meer RSI klachten te hebben.
De overheid adviseerde toen regelmatig (micro)pauzes in te lassen. Maar zomaar even niets doen, is moeilijk
voor veel ijverige mensen.

Met Yoffga kunnen zij die pauzes vormgeven. Met Yoffga word je gestimuleerd niet te lang achter elkaar stil
te zitten, door af en toe even op een leuke en verantwoorde manier te bewegen. Onze
ontspanningsoefeningen bieden de mogelijkheid om stressklachten te voorkomen of te verlagen.
Yoffga draagt bij aan de bewustwording dat het goed is af en toe even pas op de plaats te maken in plaats
van alsmaar doorgaan en past bij de trend om gezonder te gaan leven.

Werkgevers kunnen Yoffga gebruiken om ARBO op een leuke manier bespreekbaar te maken binnen hun
organisatie. Met onze animaties, eventueel in uw eigen huisstijl, kan Yoffga het gezicht worden van uw
communicatie rondom ARBO. Met Yoffga kunt u de strijd aangaan met RSI, stress en burn-out klachten en
het ziekteverzuim verlagen!!

Wie is Yoffga?
Anneveldt animaties (Hans Anneveldt en Wilma Groenendijk) en Yogapraktijk Uden (Jacqueline Kuijpers) zijn
een samenwerkingsverband aangegaan voor het maken van Yoffga. Wilma is als ‘veelzitter’ en burn-out
ervaringsdeskundige de bedenker van Yoffga. Hans is verantwoordelijk voor de animaties en Jacqueline voor
de inhoud van de oefeningen.
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Individuele abonnementen
Yoffga.nl is toegankelijk voor iedereen, waarbij de oefeningen alleen afspeelbaar zijn voor leden. Zij kunnen
eenvoudig betalen met iDeal of creditcard en kiezen voor een maandabonnement van €3 of een
jaarabonnement voor €30. Tevens kan men een cadeaubon zoals een Pluim of Tinteling verzilveren voor een
Yoffga abonnement. Zo'n abonnement is voor individueel gebruik en mag niet gedeeld worden met anderen.

Bedrijfsabonnementen
Bedrijfsabonnementen hebben een korting t.o.v. de individuele abonnementen, welke flink kan oplopen,
afhankelijk van de grootte van de onderneming en de graad van deelname. Yoffga kan aangeboden worden
via een voucher (een cadeaubon in uw eigen huisstijl) voor een groep of individuele medewerkers of bij
speciale gebeurtenissen. De voucher wisselt de medewerker vervolgens in bij Yoffga voor een abonnement.
Of we maken vanuit een uitdraai van uw personeelsbestand uw medewerkers lid, waarna zij zo kunnen
inloggen bij Yoffga.

Bedrijfsspecifieke abonnementen
Yoffga kan ook volledig op maat gemaakt worden met een Yoffga website specifiek voor een organisatie.
Deze kan ingericht worden met uw eigen huisstijl, informatie, zelfs met eigen animaties. Niet alleen geschikt
voor uw medewerkers, maar ook een krachtig middel om klanten een extraatje te bieden.

Voorzieningen
Voor het beoefenen van Yoffga zijn geen aparte voorzieningen vereist. De oefeningen kunnen staand of
zittend op een stoel, gewoon bij de werkplek gedaan worden mits er een armlengte ruimte rondom
aanwezig is.
Yoffga is te bekijken vanaf de pc (met geluid), laptop, chromebook, tablet of smartphone met
internettoegang.

De doelgroep
Als voornaamste doelgroep is de veelzitter gekozen. Deze bevindt zich veelal achter een scherm, aan een
bureau. Deze groep heeft een verhoogd risico op RSI klachten. De andere en deels overlappende doelgroep
is de druk, druk, druk persoon. Die alsmaar doorgaat en uiteindelijk met een burn-out thuis komt te zitten. En
verder alle personen die niet tot deze doelgroepen willen behoren en gezonder willen leven.
Yoffga is niet alleen interessant voor de yoga-beginner, maar ook voor degenen met meer yoga ervaring.
Voor hen is het een fijne reminder.

Opbouw van de oefeningen
Iedere filmpje start in een kantooromgeving. De yogalerares Jacqueline, is
neutraal, niet in yoga-outfit, gekleed en staat of zit op een stoel naast haar
bureau. Deze achtergrond gaat al snel over in een mooi landschap.

Er zijn twee soorten oefeningen: Bewegen en Ontspannen. Deze zijn weer
onderverdeeld in de lichaamsdelen waar ze het meest effect op hebben. Voor
het gemak hebben we hiervoor de kleuren gebruikt van de chakra’s die bij deze
lichaamsdelen horen.  (Chakra’s zijn plaatsen in het energielichaam van de
mens, kennis hiervan is niet nodig.) Ook de achtergronden van de animaties zijn
in de kleur van het bijpassende chakra.

Met de keuze van onze oefeningen hebben we rekening gehouden met de
specifieke klachten van onze doelgroep. Zo vind je onder blauw en groen, waar
de nek, schouders en bovenrug onder vallen de meeste oefeningen.

Lengte oefeningen
De oefeningen voor Bewegen duren 2-3 minuten, die voor Ontspannen 5
minuten. De XL oefeningen duren 12- 15 minuten.
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Gebruik oefeningen
Je kunt de oefeningen op twee manieren gebruiken: Even tussen de bedrijven door een oefening of er iets
langer de tijd voor nemen met een paar filmpjes achter elkaar.

Je kiest waar je op dat moment het meeste behoefte aan hebt: aan wat beweging of juist even wat rust in je
hoofd. Wanneer je meerdere oefeningen achter elkaar wilt doen, kun je een mooie mix van beide maken.
Ter inspiratie hebben we een wisselende Oefeningen van de week en een Serie van de week.

Is Yoffga een wondermiddel?
Nee, natuurlijk niet. Een burn-out los je niet met een paar oefeningetjes op. Was dat maar waar. Maar het
helpt als je anders naar je werk gaat kijken. Dat je weet dat het juist gewaardeerd wordt als je af en toe even
tijd voor jezelf neemt. En dat er niet van je verwacht wordt dat je alsmaar door blijft rennen, integendeel
zelfs. Goed voor jezelf zorgen, zonder je schuldig te voelen.

Yoffga laat je kennismaken met yoga. Voelt het goed, maar zou je wat meer
kunnen gebruiken? Dan is de drempel weggenomen om zelf op zoek te gaan naar
yogalessen in een vorm die bij jou en jouw klachten past.

Waarom een animatie?
Als kijker zijn we heel kritisch. Als we op tv of internet naar andere mensen kijken,
valt ons van alles op. We lezen de lichaamstaal, we kijken naar kleding, uiterlijke
verzorging, afkomst, leeftijd enz. Geen detail zien we over het hoofd en onbewust
vormen we een oordeel. Dit kan behoorlijk afleiden van de inhoud.
Bij een animatie kijken we anders, zijn we minder kritisch. En worden we minder
afgeleid. Met een neutraal poppetje worden de oefeningen toegankelijker. Meer
mensen voelen zich gemakkelijk bij het bekijken van de filmpjes.

Geen achtergrondmuziek
Omdat muziek heel persoonlijk is, maken we geen gebruik van
achtergrondmuziek. We willen niet dat oefeningen worden overgeslagen omdat
het bijbehorende muziekje gaat vervelen.

Geen pop-up
Het lijkt handig, er automatisch aan herinnerd worden dat je even moet pauzeren
of even wat moet bewegen. Maar in de praktijk vinden we het irritant en worden
we er kriegelig van. De pop-ups worden meestal al snel genegeerd. Dan schiet je
je doel voorbij.

Hoe dan wel?
Het is best lastig om iets nieuws aan te leren. Als je gewend bent altijd maar door te gaan, is het niet logisch
dat je van de een op de andere dag makkelijk af en toe een korte pauze inlast. Je moet daarvoor
gemotiveerd zijn en bewust zijn van de noodzaak en het positieve effect. Je voornemen het op een vaste tijd,
na een afgeronde taak of voor een vergadering te doen, kan goed helpen..

Als eenling is het een stuk moeilijker dan in bedrijfsverband. Groepsdruk die er voor gezorgd heeft dat we
alsmaar aan staan, kan ook gebruikt worden om op tijd een stapje terug te nemen. Door regelmatig op een
leuke, betrokken manier te communiceren over Yoffga en door het samen te doen, wordt het een
geaccepteerd begrip. Stimuleer elkaar om in ieder geval de Oefening van de week te doen. Daarmee haal je
de drempel weg voor de momenten dat een beetje ontspanning of beweging hard nodig is.

Degenen die wel een automatische reminder willen, adviseren we om in de eigen online agenda een
herhalende afspraak te maken. Met of zonder pop-up melding.
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Niet alleen op de werkplek, maar ook privé.
Omdat Yoffga een website is, kunnen uw medewerkers ook buiten de werkomgeving Yoffga benaderen. Zij
kunnen dus ook thuis de dag beginnen met een paar Yoffga oefeningen, of de dag ermee afsluiten.
Medewerkers starten zo meer ontspannen hun werkdag.

Waarom is Yoffga voor consumenten niet gratis?
Omdat gratis eigenlijk niet bestaat. Wanneer een app of dienst gratis is, krijg je advertenties te zien, worden je
gegevens doorverkocht of is het een uitgeklede versie van een betaalde dienst.
Dit vinden wij niet bij yoga passen. Wij kiezen liever voor een lage abonnementsprijs en spelen gegevens niet
door aan anderen voor dingen die niets met Yoffga te maken hebben.

Implementatie Yoffga voor bedrijven
De implementatie van Yoffga is eenvoudig, het betreft immers een website en geen applicatie. Voor de
algemene bedrijfsabonnementen leggen we de wensen vast m.b.v. een vragenlijst, voor de websites op maat
met een beknopt projectplan. We ondersteunen de interne promotie met een communicatiepakket.
Desgewenst komen we op locatie voor presentaties, demonstraties of begeleiding op de werkvloer.

Bespreekbaar maken ARBO
Voor werkgevers is Yoffga een mooie aanleiding om de werkhouding aan te kaarten.
Hoe ga je om met stress, wat is een gezonde werkhouding, hoe kun je een collega helpen even gas terug te
nemen? Met ons communicatiepakket ontstaat een herkenbaar geheel. Voor bedrijfsspecifieke informatie
kunnen we ook afbeeldingen of filmpjes op maat maken.

Is Yoffga zweverig?
Het zweverige imago dat yoga ooit had, is al sterk afgenomen. Het wordt steeds
gebruikelijker, denk aan defensie die eigen yoga-instructeurs heeft opgeleid. Met
Yoffga willen we yoga nog laagdrempeliger maken.

De website is duidelijk opgebouwd, fris gekleurd en zonder tierelantijnen. Dat
geldt ook voor de instructeur en haar kleding: neutraal en zonder poespas.

Oefeningen voor lichaamsbeweging zijn voor niemand vreemd, misschien dat de
ontspanningsoefeningen even wennen zijn. We hebben verschillende soorten
ontspanningsoefeningen: hele eenvoudige waarbij je gaat tellen met de
ademhaling, maar ook enkele waarbij je gaat visualiseren. Zijn die dan zweverig?

Visualiseren zou je ook kunnen noemen: doen alsof. En dat is bekend terrein, dat
hebben we veel gedaan in onze kindertijd. Bij sommige oefeningen kun je het ook
vergelijken met dagdromen, iets wat de meesten in de pubertijd veel gedaan
hebben. Doen alsof en dagdromen verleren we een beetje als we ouder worden.
Om dat nou zweverig te noemen? Misschien eerder creatief. Maar wat maakt het
eigenlijk uit als je merkt dat het een positief effect op je heeft?

Ons doel, visie en beleid
 Het is ons doel 'veelzitters' te motiveren om oefeningen van Yoffga te doen, waardoor zij beter in hun vel
komen te zitten. Daarvoor moeten zij een abonnement hebben, zelf gekocht of van hun werkgever of relatie
gekregen. Natuurlijk willen wij graag zoveel mogelijk Yoffga abonnementen verkopen, maar we willen vooral
dat ze gebruikt worden. Wij houden van gezonde en tevreden klanten.
 
Wij willen korte, eenvoudige, aantrekkelijke, gevarieerde en verantwoorde oefeningen aanbieden. De uitleg
moet duidelijk zijn en kloppen. Yoffga moet laagdrempelig zijn, ervaring met yoga is niet nodig en je hoeft
ook geen sportmens te zijn.
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Yoffga moet stress weghalen en geen stress geven. Daarom moeten we erop toezien zo duidelijk mogelijk te
communiceren. Betalen en inloggen moet eenvoudig en foutloos gaan. Incidentele storingen moeten we
snel en coulant aanpakken. Zodat we niet werkdruk verhogend werken.

Verder mogen er geen competitie-elementen toegevoegd worden. Zeker voor de bedrijfsabonnementen is
het niet gewenst dat deelname of vorderingen bijgehouden worden. Dit vergroot namelijk het idee dat de
werkgever in control is en niet de werknemer zelf.
 
Privacy is belangrijk voor Yoffga. Daarom maken we geen gebruik van een Facebook pixel en zorgen we
ervoor dat we de applicaties die we gebruiken goed instellen, zodat gegevens van onze gebruikers niet voor
andere doeleinden worden doorgegeven aan derden.

Eerste indruk
Ook zonder abonnement kunt u een goede eerste  indruk krijgen van Yoffga. Op de Homepage staan twee
oefeningen die iedereen uit kan proberen. Datzelfde geldt voor de Oefening van de week. Welke oefeningen
er nog meer zijn, ziet u in het ballenmenu onder Oefeningen. Wilt u alle oefeningen kunnen afspelen, dan
krijgt u met een proefabonnement een maand lang toegang. Deze kunt u aanvragen voor uzelf en enkele
collega's. Meer informatie is te vinden bij: Over Yoffga, Tips, Lid worden en de Veelgestelde vragen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Mail naar info@Yoffga.nl. of w.groenendijk@anneveldt-animaties.nl of vul het contactformulier in.
U kunt ook bellen naar Wilma: 06 227 22 063.
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