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NIGHT FIT
Maximizing human potential
Wat is Night Fit?
Night Fit is een prestatie-innovatie, die zich richt op het maximaliseren van het menselijk potentieel en het
verbeteren van gezondheid, welzijn en productiviteit van werknemers door de slaapefficiëntie van het personeel
te verhogen.

Maximaliseren van menselijk potentieel in
‘high-performance’ organisaties
Alle ‘high-performance’ organisaties hebben een ding gemeen: ze streven ernaar het menselijk potentieel
maximaal te benutten terwijl zij tegelijkertijd hun werknemers fit, gelukkig en gezond willen houden. Er
worden hoge targets gesteld en fouten kunnen het bedrijf duur komen te staan. Om die reden is optimale focus,
alertheid, en goede slaap van groot belang. Toch is een goede nachtrust niet vanzelfsprekend voor iemand die
een hoge positie binnen een bedrijf bekleedt. Slechte slaap verhoogt de kans op vermoeidheid, hetgeen leidt tot
suboptimale prestaties.
Wij, KM Human Factors Engineering, verbeteren slaap en prestaties in verschillende branches waarin werknemers
onder hoge druk staan, zoals de offshore industrie, het leger, consultancy bureaus, en professionele sportploegen.
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Verhoogde prestaties:

Verbeterde gezondheid en
welzijn:

Verminderde vermoeidheid
gerelateerde kosten:

De verbetering van
slaapkwaliteit zal, al na één
nacht, leiden tot meer focus,
geheugen, en concentratie.
Bovendien helpt het
werknemers betere (splitsecond) keuzes te nemen.

Het verbeteren van slaapkwaliteit
zal tot een gezondere eetlust,
versneld fysiek herstel, een betere
hormoonfunctie, en een verbeterd
immuunsysteem leiden. Het
optimaliseert gezondheid en welzijn.

Door de slaapefficiëntie te verhogen
zullen werknemers productiever zijn
en minder fouten maken. Bovendien
zullen slaap gerelateerde medische
kosten verminderen. Slechte slaap en
vermoeidheid kunnen organisaties
jaarlijks €1700-1800 per werknemer
kosten. [1]

[1] Rosekind et al., [2010]. The cost of poor sleep: workplace productivity loss and associated costs.

Een prestatie-innovatie
De Night Fit methode past effectieve slaap verbeterende strategieën toe om de kwaliteit van slaap te verhogen
zonder medicatie te gebruiken. Een van deze strategieën reguleert de blootstelling aan licht door een speciale
bril en energielamp te gebruiken. Dit heeft een positief effect op de aanmaak van het slaaphormoon (melatonine),
wat help de slaapkwaliteit te verhogen. Doordat slaap ervoor zorgt dat onze hersenen optimaal functioneren,
zullen onze strategieën werknemers helpen om productiever te zijn en betere keuzes te maken. Daarnaast helpen
de strategieën bij de verbetering van de mentale en fysieke gezondheid van werknemers. Deelnemers leren de
Night Fit strategieën toe te passen door één of twee interactieve workshops te volgen.

Onze cases





OFFSHORE

TOPSPORT

Om menselijke fouten en ongelukken
te voorkomen is Night Fit o.a.
geïmplementeerd bij Bluewater en
Allseas

Om optimale focus en herstel te realiseren
is Night Fit o.a. bij AZ en Bleekemolen
Racing toegepast





DEFENSIE

CONSULTANCY

Alertheid en waakzaamheid zijn voor
militairen van levensbelang. Hierom is
Night Fit toegepast bij Defensie

De workshops zijn bij Audittrail uitgevoerd
om de consultants te helpen fit, alert en
productief te blijven

Maximaliseer menselijk potentieel in uw organisatie
Night Fit wordt in drie stappen geïmplementeerd:
I. Een korte (online) vragenlijst over slaap en vermoeidheid
II. Eén of twee interactieve workshops, inclusief levering en instructies over de Night Fit brillen
III. Evaluatierapport en presentatie
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