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45% medewerkers
heeft ongezonde
leefstijl

ONZE HOLISTISCHE
VISIE OP ‘WELL-BEING’

37% van
ziekteverzuim komt
door o.a. werkstress
en 63% vanuit de
privésfeer

1,3 miljoen
Nederlanders hebben
burn-out klachten

Ruim 65% van de
werkgevers heeft
werknemers met
financiële
problemen

50% van de relaties
sneuvelt

Ieder mens is uniek en geen dag is hetzelfde.
Dat geldt ook voor jouw medewerkers. Om
het gezondheidsbeleid vat te geven op deze
problemen is het belangrijk om naar het
gehele plaatje te kijken.
Mentale en fysieke uitdagingen overstijgen
namelijk altijd de werk/privé scheiding.
Hoog tijd om het preventieaanbod in te
richten volgens deze holistische visie.

Goede
rouwbegeleiding
bespaart 47
verzuimdagen

DUURZAME AANPAK
In actie komen, doen wij vanuit een
wetenschappelijk bewezen methode. Door
minimaal 90 dagen bezig te zijn met één
thema, en in kleine stapjes, beklijft de
verandering.
Deze #SAM aanpak vergemakkelijkt
daadwerkelijke gedragsverandering en
vermijdt zinloze ‘check the box’ trainingen
en eenmalige workshops.

Realtime
inzichten

(REALTIME) DATA-GEDREVEN
Door vanuit real-time metingen interventies
aan te bieden, zorg je voor afstemming op
daadwerkelijke behoeften. Stop met in de
achteruitkijk spiegel kijken en loop voor de
muziek uit. Weet écht wat er speelt en handel
daarnaar.
Wij ontzorgen jouw organisatie ook door
management rapportages te leveren, waarin
we het plan van aanpak en communicatie per
maand concreet maken.

Continue
luisteren

Het goede
gesprek (PD)

Korte termijn impact
van actuele zaken

Flexibiliteit

Impact zichtbaar
maken van
investeringen
FOCUS
Eigenaarschap
bij teams

VITALITEIT MEDEWERKERS
Workshops, challenges
& groepstrajecten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alcohol (verslavingen)
burn-out
financieel fit
fysiek fit
grip op geluk
mantelzorg
mindfulness
overgang
persoonlijk leiderschap
relatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rouw & verlies
scheiding (met of zonder kinderen)
slaapmanagement
slaapmanagement wisseldiensten
stressmanagement
timemanagement
veerkracht (alleen als lezing aan te vragen)
voeding
werk & privé balans
zingeving

Deze thema’s zijn beschikbaar en houden we up-to-date
vanuit behoefte / analyses 2DAYSMOOD

Workshops

Ambassadeurs
programma

Lezingen

Communicatie

12 weken challenge
Tip: combineer met

Hoe werkt dat?

een mooie lezing!

BEGELEIDING

AANMELDEN

WE GEVEN DE
DEELNEMERS
AAN HULP VIA WERKGEVER
TE ZOEKEN ALS
DAT NODIG IS

MOGELIJKHEID
TUSSENTIJDS VRAGEN
AAN ONS TE STELLEN

START 12 WEKEN CHALLENGE
1
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ELKE WEEK EEN PRIKKELENDE TIP OF CHALLENGE PER MAIL
Veelgestelde vragen

12

90 dagen groepstraject
Hoe werkt dat?

WORKSHOP
DAGDEEL ONLINE
MET MAXIMAAL 10 DEELNEMERS
PER TRAJECT
olv coach-trainer

INDIVIDUELE
OEFENINGEN

PROFESSIONELE
BEGELEIDING

ELKE WEEK GEDURENDE
12 WEKEN EEN TIP OF MICROCHALLENGE PER MAIL

COACH SESSIES IN
GROEPSVERBAND
+
1-1 GESPREK
(REFLECTIE)

START 12 WEKEN CHALLENGE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Veelgestelde vragen
*Gedragsverandering - 90 dagen
Onderzoek wijst uit dat eenmalig een workshop of training aanbieden niets oplevert. Door vooraf, tijdens en achteraf de deelnemers tenminste 90 dagen actief bezig te
houden, zorg je dat kennis beklijft. De challenges doe je zelfstandig per mail, de online workshops zijn online of live met onze trainer/coach.

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

(OMGAAN MET) ALCOHOL
Met z’n allen een tijdje zonder alcohol
Een alcoholbreak kan een uitdaging zijn. Maar een tijdje droog staan geeft een boost aan je
gezondheid. Maak er gewoon eens een bedrijfshappening van! Samen stoppen levert de
werkvloer veel op: scherpere denkers, fitheid en minder stress. En denk eens aan de teamspirit
die het kweekt…
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Minder stress
Om mentaal scherper te zijn
Een positief gevoel over zichzelf

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
ESTERELLE VAN ZANTEN
Esterelle van Zanten werkt als herstelcoach
van alcohol, leefstijl- & vitaliteitscoach, trainer
en spreker. Ze begeleidt mensen die
gezonder willen leven en daar hulp bij kunnen
gebruiken. Veel van haar cliënten hebben een
alcoholafhankelijkheid opgebouwd en
hebben last van hun aangeleerde gewoontes.
Deze zijn meestal niet gemakkelijk af te leren
en kunnen een goed leven op sociaal,
psychisch, fysiek en zakelijk gebied in de
weg staan.
Esterelle coacht met passie, respect en
vanuit gelijkwaardigheid. Op pragmatische
wijze ondersteunt ze mensen op weg naar
meer balans, rust, kracht en gezondheid. Als
ervaringsdeskundige kan ze net dat beetje
extra input geven wanneer dat nodig is.
‘Samen sta je sterker en kom je verder’ is
haar motto.

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

BURN-OUT
Een gemiddelde burn-out kost 125.000
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat is zeker zo bij burn-out. Burn-out, het gevolg van
langdurige stress, zien we niet goed aankomen.
Dit traject is de perfecte manier om een burn-out voor te blijven. Dat scheelt een hoop persoonlijk
leed, én geld.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Tips & tools: waar te beginnen om je beter te voelen
De complete burn-out recharger podcast
Gestructureerde steun: je kunt je immers al onbegrepen en alleen genoeg voelen tijdens de fase
waar je nu doorheen gaat

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.

Fysiek
fit
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).
Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
MASCHA MOOY
Ik ben de oprichter en directeur van het vrij
bekende coaching bedrijf Bye Bye Burnout.
Hiermee focus ik me op de B2B markt.
Omdat tegenwoordig veel meer mensen
burn-out klachten hebben – en dit niet alleen
maar op de werkvloer voorkomt – is er een
samenwerking ontstaan met #SAM. Vanuit
mijn werk voor deze 2 organisaties geef ik
advies en coaching.
Met veel succes ben ik jarenlang actief
geweest in corporate omgevingen als
salesmanager, waarna ik door een burn-out
afscheid moest nemen van mijn carrière. In
de periode dat ik thuis zat met een burn-out
ontdekte ik dat er geen gestructureerde
aanpak is voor de begeleiding van mensen
met een burn-out. Ik heb me laten omscholen
tot burn-out specialist, om mij volledig op
burn-out advies te richten. Dit doe ik nu al 10
jaar en je ziet mij regelmatig op tv of in de
krant.

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

FYSIEK FIT
Fitte en vitale medewerkers
Buitenlucht en een paar goede oefeningen maakt je snel sterker, veerkrachtiger en ontspannen.
Een half uurtje flink tekeergaan en je zit weer super energiek achter je beeldscherm. Gewoon
buiten op het grasveldje bij kantoor, eventueel samen. Dat is meteen ‘n boost voor samenwerking
op de werkvloer.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Meer plezier in de training
Vitaliteitskennis voor het leven
Een supersterk lijf

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
DENISE LAAN
Bij de Koninklijke Marine leerde Denise over
samenwerking en zelfstandigheid, discipline.
Na vier prachtige jaren hard werken op een
stoer schip koos ze voor de politie. In die tijd
schudde ze alle heftige incidenten van haar
af als trainer in Amsterdamse sportcentra. Ze
trainde tegelijkertijd politiemensen in een
training Mentale Kracht en kwam zo zelf in
aanraking met diverse mentale tools. De
ervaringen en verhalen die ze
hoorde inspireerden haar om zich verder te
ontwikkelen: als mens, als trainer en als
spreker.
Denise volgde diverse opleidingen voor
personal trainer, Acceptatie en Commitment
therapeut en spreker. Met haar energie,
creativiteit en voorliefde voor vitaliteit heeft ze
een geheel eigen manier van luchtig leven
gevonden, die ontzettend verslavend werkt.

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

GRIP OP GELUK
Hoe gelukkiger, des te productiever
Geluk is moeilijk te meten. Lekker werken is een belangrijke voorwaarde voor geluk, maar niet de
enige. Andersom is het moeilijk lekker werken als je niet gelukkig bent. Geluk is actief te
stimuleren. Stel je voor dat je tussen allemaal gelukkige werknemers loopt! Daar doe je het voor,
niet?
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Balans in je gemoed
Realistische kijk op geluk en de dingen waar je invloed op hebt
De kracht van positieve gedachten

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
MONIQUE MOOR
Monique heeft als psychodynamische
therapeut en coach honderden cliënten
begeleid naar het behalen van hun doelen:
krachtiger worden en steviger staan. Ze
gelooft in eigen kracht en eigen keuzes te
maken in goede en minder goede tijden.
Opkomen vanuit jezelf en niet hopen dat de
therapeut het voor je gaat doen.
Het is haar missie geworden mensen te
helpen grip op hun leven te krijgen. Uit eigen
ervaring weet ze hoe lastig het is om je
staande te houden. Om goed voor jezelf en
een ander te zorgen. Om aan alles te
voldoen. En Monique snapt als geen ander
dat het moeilijk kan zijn eerst voor jezelf te
kiezen. Ze is ervan overtuigd dat ieder het in
zich heeft. Dat iedereen de eigen kracht kan
aanboren. Vanuit zelfleiderschap en durf, met
een zetje in de goede richting.

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

MANTELZORG
Mantelzorg: hoe blijf je in balans?
Het verlenen van mantelzorg is zo vanzelfsprekend dat medewerkers zich niet altijd realiseren wat
de impact is op het eigen leven en welzijn. Laat staan dat ze zichzelf als mantelzorger willen
bestempelen. Als de zorg langdurig en intensief wordt, dreigt er uitval.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Inzicht in jouw zorgpatroon
De belemmerende en helpende factoren in jezelf en je omgeving
Je overlevingsmechanismen

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
RIA SCHLEPERS
In opdracht van expertisebureau Jong en
Veer coach ik medewerkers met
mantelzorgtaken die vastlopen en uit balans
zijn geraakt. Daarbij zet ik mijn
ervaringsdeskundigheid in als mantelzorger
naast de beroepsmatige deskundigheid. Veel
ervaring kreeg ik door in mijn functie als
mantelzorgconsulent, mantelzorgcoach en
trainer. Met de coaching hoop ik dat mensen
keuzevrijheid voelen om te werken én/of te
zorgen.
In de coaching zoek ik naar mogelijkheden
en nieuwe perspectieven. Heb aandacht voor
dat wat er is, de gevoelens en gedachten. De
mooie en de nare. Alles mag er zijn zonder
oordeel van mijn kant. Anderen waarderen
mijn rust, inlevingsvermogen, expertise op
gebied mantelzorg, toegankelijkheid,
betrouwbaarheid en analytisch vermogen.

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

MINDFULNESS
Een gebalanceerde werknemer werkt!
Laten we het niet over ontspanning hebben–ofschoon velen mindfulness om die reden omarmen.
Laten we het hebben over focus. Want een mooie bijkomstigheid van dit aandachtig “navelstaren”
is dat we geconcentreerder werken. Minder afgeleid worden door emoties. Beter presteren dus.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Je gaat ontdekken welke patronen, overtuigingen en oordelen bij jou voor spanning zorgen
Je gaat keuzes maken vanuit rust en helderheid
Je gaat leven zoals jij dat wil in plaats van geleefd te worden.

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
KARIN HOENS
You can’t stop the waves, but you can learn to
surf. Ofwel: als je anders wilt omgaan met de
uitdagingen in het leven, leer dan mee te
bewegen’. De vrijheid die deze wijsheid haar
gaf, gunt Karin iedereen. Ze stopte na 20 jaar
met haar werk als communicatieadviseur en
werd mindfulness trainer en -coach.
Mindfulness noemt ze liever mind- én
bodyfulness. ‘Je hebt nu eenmaal een
lichaam en een geest, dus gebruik ze. Als je
ze op de juiste manier inzet, heb je veel meer
energie, potentieel en positieve impact’. Karin
houdt haar lessen graag eenvoudig en
concreet. Flow Magazine zegt over haar: ‘We
vinden dat Karin het zo goed begrijpt: dat
sommige dingen zo makkelijk klinken, maar
niet altijd zijn’.

OVERGANG

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

Voor 40+ vrouwen in hun 2e puberteit
We doen er wel eens lacherig over maar de overgang is een heftige tijd. Niet alleen het lijf
schommelt, ook emoties en het wereldbeeld. Met de juiste kennis wordt de overgang een avontuur
in plaats van een berg waar vrouwen tegenop zien. Deze challenge support de groei en visie bij
40+ vrouwen.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Welke hormonen een rol spelen en hoe ze uit balans raken
Gezondheidsrisico’s die bij de overgang horen en hoe jezelf te beschermen
Hoe je fit en stralend oud kunt worden.

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
SANDRA VAN LEEUWEN
Sandra’s behoefte aan persoonlijke
ontwikkeling en spiritualiteit startte in 2006
met het volgen van een yoga retreat op Ibiza.
Inmiddels zijn yoga en meditatie al jaren niet
meer uit haar leven weg te denken en heeft
ze verschillende yoga opleidingen positief
afgerond. In 2010 ontmoette ze Ralph
Moorman en volgde de opleiding tot trainer
Hormoonfactor. De fascinatie voor gezonde
voeding en hormonen was geboren!
Sandra geeft yogalessen en coacht vrouwen
naar een hormoonhuishouding in balans. Ze
geeft masterclasses met als thema’s de
overgang en een gezonde hormoonbalans.
Ook begeleidt ze detox & yoga retreats.
Haar honger naar kennis over een gezonde
leefstijl is niet te stillen. Zo volgde ze begin
2021 een opleiding tot Orthomoleculair
Adviseur en studeert ze sinds september
2021 voor Orthomoleculair Epigenetisch
Therapeut.

RELATIE

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

Als de relatie het kantoor binnensijpelt
Feit: privé en werk zijn niet te scheiden. Feit: 63% van de stress komt van thuis. Moet je daar iets
mee als werkgever? Jazeker. Begrip en aandacht op het werk kunnen hét goede duwtje richting
positiviteit geven. Veel relaties zijn veerkrachtig genoeg weer liefdevol te worden. Zeker met de
juiste hulp.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Hoe je beter met je partner kunt communiceren
Meer begrip krijgen voor elkaars perspectief
Hoe je je kwetsbaar kunt openstellen en zo actief aan meer verbinding kunt werken

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
MONIQUE MOOR
Monique Moor heeft een praktijk voor
coaching en (relatie)therapie in Berkel en
Rodenrijs. Ze verdiepte zich in de
relatiedynamiek door onder andere een
training in de Emotional Focused Therapy
methode (EFT). Inmiddels bestaat 50 % van
haar cliënten uit intieme partners die hun
relatie willen verbeteren. Monique leert hen
elkaar weer te begrijpen en zich kwetsbaar
opstellen. Ze geeft hen inzicht in de diepere
laag van hun problematiek en helpt hen
hardnekkige patronen en strategieën te
doorbreken.
Monique heeft twee boeken geschreven met
betrekking tot relatieproblematiek: ‘Het
Kompas der Liefde’, een andere kijk op de
begeleiding van relaties en ‘Grip op je
Relatie, in 5 stappen naar een betere
communicatie en meer verbinding’. Op dit
laatste boek is deze challenge gebaseerd.

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

ROUW & VERLIES
Minder eenzaam bij rouw en verlies
Hoe meelevend de omgeving ook is als je te maken hebt met verlies en rouw, na een tijdje voel je
je vaak alleen. Want het leven gaat verder… zonder jou. Het verlies heeft jou nog niet losgelaten.
Steun in het vaak eenzame proces van verlies helpt je de deur te openen naar zingeving en een
nieuwe balans.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Je bewust worden van wat je denkt en voelt
Hoe je afstand kunt nemen van je gedachten
Hoe je je mentale balans sneller kunt herstellen

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
SANDRINE KWAST
Gezien haar verpleegkundige achtergrond,
zat het helpen van anderen er bij Sandrine al
vanaf jonge leeftijd in. Na bijzondere
levenslessen uit een stageperiode in Ghana
en door haar persoonlijke ervaringen met
rouw, verlies en gezondheid, besloot ze zich
verder in Rouw en Verlies te specialiseren.
In haar praktijk begeleidt Sandrine mensen
die door ziekte zoals kanker zijn vastgelopen.
Haar holistische benadering zorgt ervoor dat
haar cliënten zowel fysiek als mentaal aan
hun gezondheid werken. Ze leert haar
cliënten wat ze zelf kunnen doen om weer
energie, gezondheid en dus kwaliteit van
leven te ervaren.

SCHEIDEN

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

Overeind blijven in tijden van scheiding
Het is geen ziekte en toch verdubbelt het ziekteverzuim in tijden van scheiding. Dat begint al
eerder, door ruzies thuis en spanning over een onzekere toekomst. Werk is vaak de enige stabiele
factor die overblijft. Goede ondersteuning maakt het verschil tussen actief op het werk of thuis op
de bank…
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Communiceren met de ex-partner
Negatieve emoties en je reacties daarop
Concreet toekomstplan en de eerste stappen daarin

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
YVONNE SOONS
Dat scheiden een emotionele rollercoaster is,
zal niemand ontkennen. Dit ontdekte Yvonne
zelf na haar scheiding in 2008. Hieruit
opkrabbelen heeft Yvonne wel wat kostbare
jaren gekost, omdat scheidingscoaches toen
nog niet bestonden. Ze heeft zich in 2015
bewust laten omscholen van private banker
tot lifecoach en heeft zich gespecialiseerd in
hoe weer gelukkig te worden na de
scheiding.
‘Relaxte gelukkige ouders, gelukkige
kinderen’ is haar motto. Ze schreef het boek
‘Nieuwe start na je scheiding’ dat in 2020
verscheen. Centraal in haar begeleiding
staan: emotioneel fit worden, ouderschap na
scheiding, werk-privé balans, communicatie
met de ex-partner en het hervinden van
levensgeluk–alleen of met een nieuwe
partner. De begeleiding is uiteraard
afgestemd op de persoonlijke behoeften van
haar cliënten.

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

SLAAPMANAGEMENT
Slaap maakt werkdruk-resistant
Slapen. Uitrusten. Bijtanken. Hoe heerlijk is het ’s morgens fit uit bed te stappen, klaar voor de
dag. Een gezonde slaapcyclus wil je vasthouden, óók in tijden waarin je extra moet presteren–
onder druk staat. Goed slapen is namelijk de beste voorzorg ziekte en arbeidsongeschiktheid te
voorkomen.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Hoe je de ideale omstandigheden schept voor een optimale nachtrust
Welke leefstijl factoren je slaap beïnvloeden en hoe je die kunt verbeteren
Een haalbaar actieplan schrijven

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
MIRJAM REIJNDERS
In haar vorige carrière als
Gedragswetenschapper in de Klinische
Psychologie ontdekte slaapcoach Mirjam
Reijnders MSc. dat gelukkig zijn niet alleen
afhangt van wel of niet met stress kunnen
omgaan. Factoren zoals voeding, beweging,
sociale contacten en voornamelijk slaap zijn
evengoed enorm bepalend voor hoe je je
voelt.
Mirjam was gegrepen door dit holistisch
perspectief en is zich gaan specialiseren in
leefstijl factoren. De begeleiding in haar
coachingspraktijk bestaat vooral uit het
maken van concrete- en haalbare
actieplannen voor het verbeteren van slaap,
stressgevoeligheid, voeding, beweging en
relaties.

STRESSPREVENTIE

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

Van gestrest naar relaxt
Teveel stress leidt tot een heleboel ellende. Niet alleen persoonlijk, ook in een team veroorzaakt
één gestrest persoon een flinke aderlating. Bij stressmanagement leer je wat jouw specifieke
stressoren zijn. Inzicht. Van daaruit kun je jezelf tegen stress beschermen. Of elkaar, wanneer je
samen traint.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Inzicht in specifieke stress-symptomen
Hoe je op een gezonde manier jezelf begrenst
Hoe je je eigen energie kunt reguleren

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
MASCHA MOOY
Ik ben de oprichter en directeur van het vrij
bekende coaching bedrijf Bye Bye Burnout.
Hiermee focus ik me op de B2B markt.
Omdat tegenwoordig veel meer mensen
burn-out klachten hebben – en dit niet alleen
maar op de werkvloer voorkomt – is er een
samenwerking ontstaan met #SAM. Vanuit
mijn werk voor deze 2 organisaties geef ik
advies en coaching.
Met veel succes ben ik jarenlang actief
geweest in corporate omgevingen als
salesmanager, waarna ik door een burn-out
afscheid moest nemen van mijn carrière. In
de periode dat ik thuis zat met een burn-out
ontdekte ik dat er geen gestructureerde
aanpak is voor de begeleiding van mensen
met een burn-out. Ik heb me laten omscholen
tot burn-out specialist, om mij volledig op
burn-out advies te richten. Dit doe ik nu al 10
jaar en je ziet mij regelmatig op tv of in de
krant.

TIMEMANAGEMENT

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

Het geheim van timemanagement
De droom van elke ondernemer: stipte, snelwerkende, overzicht houdende werknemers. Waar of
niet? Ofschoon vrij goed toegerust, heeft nog niet iedereen de snelheid van een 1,4 GHz QuadCore Intel i5. Maar effectiviteit is te leren. En dat is waar voor elke laag in de organisatie, just
saying.:)

MONIQUE DONGA
Monique’s missie is het leven van de mensen
om haar heen lichter en gemakkelijker te
maken. Ze krijgt energie van anderen positief
te kunnen beïnvloeden. Haar motto: ‘You are
a human being, not a human doing’.

WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Hoe je je werk anders kunt inrichten
Hoe je je agenda beter kunt beheren
Hoe je een scroll-vrije mailbox krijgt en houdt!

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:

Sinds 2012 werkt Monique als professional
organizer (aangesloten bij de
beroepsvereniging NBPO) en helpt ze
ondernemers naar een overzichtelijke
werkomgeving en een betere werkstructuur.
Sinds maart 2019 is ze werkzaam als
timemanagement trainer bij Moeiteloos
Werken. De missie van Moeiteloos Werken is
ondernemers en hun personeel stressvrij,
slimmer en met plezier te laten werken!

Deze lezing is de perfecte kick-off
om programma’s rondom vitaliteit uit te rollen!

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

VEERKRACHT
Geef jouw veerkracht een boost!
Nooit eerder werd onze collectieve veerkracht in deze mate op de proef gesteld. Covid heeft voor
heel wat uitdagingen en stress gezorgd voor iedereen, en dus ook voor jouw medewerkers.
Tijdens deze kick-off lezing reiken we een duidelijk en eenvoudig model aan dat je kan
ondersteunen om zo veerkrachtig mogelijk te zijn en kijken we naar aspecten die de energiebron
voeden of uitputten: op psychologisch, fysiek en sociaal gebied. Wat zijn de symptomen dat de
bron leegloopt, hoe kun je dit herkennen? En wat kun je doen om dit te voorkomen?
WAAROM EEN LEZING OVER VEERKRACHT?
•
•
•

Als ‘boost’ om het nieuwe jaar in te luiden
Als kick-off voor een nieuw vitaliteitsprogramma
Als kick-off voor een nieuwe interventie gericht op mentale of fysieke gezondheid

Na deze lezing kan je als organisatie - in een gemeenschappelijke taal - veerkracht blijvend
bespreekbaar maken om elkaar te ondersteunen. Veerkracht ontwikkel je het best samen.

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
PASCALLE SCHLIKKER
Als trainer en coach heeft Pascalle een
enorme passie voor het ontwikkelen van
leiders en het transformeren van
organisatieculturen. Ze gelooft dat iedereen
een groot vermogen heeft zich te blijven
ontwikkelen. Daarom werkt zij graag met
leiders, professionals en teams en nodigt hen
uit verder te gaan dan wat ze eerder voor
mogelijk hielden!
Eerder werkte Pascalle bij HP Enterprise waar
ze als Talent Manager en Corporate trainer
met leiders en teams over de hele wereld
heeft mogen werken. Ze begeleidde hen in
hun groei en ontdekte zo hoe belangrijk
veerkracht is om het beste uit je zelf te
kunnen halen. Vooral in de complexe en snel
veranderende wereld van vandaag.

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

VOEDING & GEWICHT
Gezonde geest in ’n gezond…eetpatroon
We vormen als mens een geheel: lichaam, gedachten, geest. Stop je er ondersteunende voeding
in–zowel qua eten én gedachten–, komen er logischerwijs mooie dingen uit: gezondheid,
positiviteit, zelfwaardering. Gezond eten en bewegen zijn pijlers voor een gezonde mens. Gewoon
doen!
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Inzicht in wat gezonde voeding is en te leren gezond en lekker te combineren
Ervaren hoe je het eetgedrag duurzaam kunt veranderen
Misschien paar kilootjes kwijt raken

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
INGRID KOP
Ingrid Kop werkt al jaren als diëtist en
stresscounselor. Dat doet ze, al lopend met
haar cliënten in de natuur. Ze wil hen letterlijk
en figuurlijk in beweging zetten met als doel:
gezonder te eten, gewicht te verliezen en
anders met stress om te gaan.
Haar visie is dat strenge diëten niet werken.
Een totaalaanpak, daar draait het volgens
Ingrid om. Daarom volgde ze ook nog
holistische opleidingen tot levenscoach en
mindfulness coach. Ze helpt mensen stap
voor stap hun (eet)gedrag te veranderen voor
een duurzaam resultaat.

WERK & PRIVÉBALANS

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

Werk-privé: té is nooit in balans
Elke professional heeft het zich wel eens voorgenomen: vanaf morgen ga ik het rustiger aan doen.
Goed motief. Heldere beslissing. Toch maar een tijdje volgehouden? Misschien mistte je inzicht in
je patronen. Ontspanning en regelmaat, daar draait het om. En ja, dat kan een ander je aanleren.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Inzicht in wat een gezonde werk-privé balans is
Hoe je daadwerkelijke rust in je dagelijkse leven kunt toepassen
Een goed inzicht in je energiemanagement

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
MASCHA MOOY
Ik ben de oprichter en directeur van het vrij
bekende coaching bedrijf Bye Bye Burnout.
Hiermee focus ik me op de B2B markt.
Omdat tegenwoordig veel meer mensen
burn-out klachten hebben – en dit niet alleen
maar op de werkvloer voorkomt – is er een
samenwerking ontstaan met #SAM. Vanuit
mijn werk voor deze 2 organisaties geef ik
advies en coaching.
Met veel succes ben ik jarenlang actief
geweest in corporate omgevingen als
salesmanager, waarna ik door een burn-out
afscheid moest nemen van mijn carrière. In
de periode dat ik thuis zat met een burn-out
ontdekte ik dat er geen gestructureerde
aanpak is voor de begeleiding van mensen
met een burn-out. Ik heb me laten omscholen
tot burn-out specialist, om mij volledig op
burn-out advies te richten. Dit doe ik nu al 10
jaar en je ziet mij regelmatig op tv of in de
krant.

Individuele 12
weken challenge
€ 150 per
medewerker

Groepstraject
met coaching
(max 10 pers.)
€ 2500

Boeken als
spreker
v.a.
€ 1495

ZINGEVING
Why transformeert de organisatiecultuur
Organisaties weten het al langer: alle neuzen één kant op, werkt als een speer. De lijm daarbij is
bijna altijd de overkoepelende missie. Wanneer werknemers weten wat hén drijft, kunnen ze zich
aansluiten bij de bedrijfsmissie. Er is niets krachtiger dan weten waarom je ergens werkt. Dat is
puur win-win.
WAT KAN JE VERWACHTEN?
•
•
•

Inzicht in jouw passies en belangrijkste waarden
Jouw doelen
Jouw persoonlijke missie

Het aanleren van iets nieuws duurt minimaal 90 dagen en met onze duurzame 12 weken aanpak
willen wij structureel bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij jouw medewerkers.
Zowel aan te vragen als individuele challenge of als groepstraject (max 10 personen).

Fysiek fit

Aanvraag

AANGEBODEN DOOR:
PASCALLE SCHLIKKER
Als trainer en coach heeft Pascalle een
enorme passie voor het ontwikkelen van
leiders en het transformeren van
organisatieculturen. Ze gelooft dat iedereen
een groot vermogen heeft zich te blijven
ontwikkelen. Daarom werkt zij graag met
leiders, professionals en teams en nodigt hen
uit verder te gaan dan wat ze eerder voor
mogelijk hielden!
Eerder werkte Pascalle bij HP Enterprise waar
ze als Talent Manager en Corporate trainer
met leiders en teams over de hele wereld
heeft mogen werken. Ze begeleidde hen in
hun groei en ontdekte zo hoe belangrijk
veerkracht is om het beste uit je zelf te
kunnen halen. Vooral in de complexe en snel
veranderende wereld van vandaag.

VITALITEIT LEIDINGGEVENDEN

Leiderschap
vitaliteit
programma’s

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ambassadeursprogramma
business case / ROI
happy people culture
het goede gesprek
kracht van verleiding
kracht van waardering
psychologische veiligheid (nieuw)
sociale veiligheid (nieuw)
strategische sessie

Week rapportages
vanuit realtime meten

Deze thema’s zijn beschikbaar en houden we up-to-date
vanuit behoefte / analyses 2DAYSMOOD

Nieuw:
Het goede gesprek als leidinggevende
kunnen aangaan met je eigen team op de
thema’s zoals rouw & verlies, scheiding,
omgaan met kanker, etc.

+
+

Online of live
€ 2995 +
€ 395 per
werksessie

AMBASSADEURS PROGRAMMA
Tijdens deze dagtraining gaan wij actief aan de slag met alle facetten van de rol en
verantwoordelijkheden van de ambassadeurs. Daarnaast maken wij een concrete vertaalslag van
de visie van het bedrijf op gebied van welzijn/werkgeluk/vitaliteit. door middel van een plan van
aanpak:
•
•
•
•

Introductie over werkgeluk en visie van het bedrijf
Reflectie over de rol van ambassadeurs: persoonlijke commitment
Ontwerpen plan van aanpak: focus op de quick wins, kleine initiatieven met grote impact
Afstemming werkvorm ambassadeurs: vooruitgang meten en bespreken in ambassadeurs
werksessie (elke 6-8 weken)

Een actieve en dynamische sessie waar de focus op het DOEN wordt gelegd, waarmee de
vitaliteit ambassadeurs met veel energie en een duidelijke visie hun rol kunnen vervullen.
DETAILS:
•
•
•
•

Ambassadeurs werksessie
Elke 6-8 weken komt de groep van
ambassadeurs onder leiding van ons bij
elkaar om de vooruitgang van het
vitaliteitsbeleid te analyseren, bespreken
en aanscherpen waar nodig:

Fysiek fit

Doelgroep: (HR) Managers/ teamleiders/ professionals die affiniteit hebben met Werkgeluk/
Wellbeing
Groepsgrootte: max 12 personen
Duur: 2 dagdelen
Aanvullend: elke 6 weken terugkom werksessie

Aanvraag

•
•
•
•
•

Terugkoppeling van vooruitgang
Best practice sharing
Tips voor creëren draagvlak
Meten en aanpassen waar nodig
KPI analyse

v.a.
€ 5000

BUSINESS CASE / ROI
“Een heldere HR-strategie, met focus op de optimale inzet en ondersteuning van
personeel, helpt de organisatie in het behalen van de doelstellingen.”
Door gestructureerd strategische interventies in te zetten, behaal je groei in welzijn en
inzetbaarheid. Hierdoor neemt de productiviteit toe en verlaag je het verzuim.
Het inzetten op een strategisch Duurzame Inzetbaarheidsbeleid is daarom (financieel)
interessant voor organisaties.
Laat daarom voor uw bedrijf berekenen wat de groeipotentie is en hoe dit in een
business case er uit ziet.

Fysiek fit

Aanvraag

Wij werken hiervoor samen met onze
partner HEEX Consultancy, gericht op het
strategisch inzetten van vitale werknemers.
Een heldere strategie op het gebied van
duurzame inzetbaarheid en vitaliteit helpt
bij het verbeteren van het welzijn van de
werknemers.
En, hoe groter het welzijn, hoe beter deze
werknemers bijdragen aan het behalen
van de doelstellingen van het bedrijf.
Bedrijven die aan de slag willen met een
Duurzame Inzetbaarheidsbeleid staan wij
bij met advies en reken tooling voor het
maken van een persoonlijke business
case.

Online of live
€ 2995

STRATEGISCHE MANAGEMENT SESSIE
Aan de slag met een strategisch vitaliteitsbeleid? Wij staan je op 3 manieren bij in de
strategische managementsessies
➢ Structuur bij het bepalen van zowel ambitie als invulling, dit maakt de sessies
efficiënt en doelgericht
Wij werken hiervoor samen met onze
partner HEEX Consultancy, gericht op het
strategisch inzetten van vitale werknemers.

➢ Keuzes maken op basis van de juiste data, dit leidt tot betere besluiten
➢ Een externe kijk op het bedrijf en de doelstellingen, dit zorgt voor nieuwe
invalshoeken en extra kennis

Een heldere strategie op het gebied van
duurzame inzetbaarheid en vitaliteit helpt
bij het verbeteren van het welzijn van de
werknemers.

Fysiek fit

Aanvraag

En, hoe groter het welzijn, hoe beter deze
werknemers bijdragen aan het behalen
van de doelstellingen van het bedrijf.
Bedrijven die aan de slag willen met een
Duurzame Inzetbaarheidsbeleid staan wij
bij met advies en reken tooling voor het
maken van een persoonlijke business
case.

Online of live
€ 2995

HAPPY PEOPLE CULTURE
Wil je een positieve bedrijfscultuur realiseren en een positieve mindset creëren in de organisatie of
je team? Wij ondersteunen je team of de organisatie met consulting, training of teambuilding.
Tijdens deze workshop gaan we jullie helpen met het schrijven van een eigen “Manifest voor
werkgeluk”.
We ontdekken jullie gemeenschappelijke kernwaarden en je leert hoe je deze Happy People
Cultuur verder kunt uitbouwen, optimaal gebruik maakt van bestaande krachten en uiteraard
dragen we zorg voor de borging in de organisatie of team.
Een actie-/implementatieplan hoort daar natuurlijk bij.
Je leert om te gaan met onverwachte uitkomsten, hoe je negatieve aspecten kunt ombuigen naar
positieve kansen. De kracht van verleiden en inspireren en fun-theorie staan hierin centraal.
DETAILS:
•
•
•

Doelgroep: Directie, (HR) Managers/ teamleiders
Groepsgrootte: max 12 personen
Duur: 8 uur

Aanvraag

Fysiek fit

Wij werken hiervoor samen met onze
partner JECKX.
JECKX is een organisatieadviesbureau
opgericht door 2 bevlogen professionals
Jolanda van der Steen en Cynthia
Noordoven (gecertificeerd
werkgelukdeskundigen, coaches en
trainers) met expertise op het gebied van
Duurzaam Werkgeverschap, HRM en
Leiderschap. JECKX werkt vanuit de
missie; het realiseren van zoveel mogelijk
Happy High Performance Organizations
waar medewerkers een positieve
werkbeleving ervaren om vitaal en
bevlogen hun werk te kunnen doen.

Online of live
€ 2995

HET GOEDE GESPREK
Als manager ben je er om je team zo goed mogelijk te supporten en faciliteren.
Dat vraagt openheid en eerlijkheid, waarbij je zorgt dat je goed en tijdig aangeeft wat je doel, visie
en verwachtingen zijn. Het onder woorden brengen van jouw wensen en behoeften is niet altijd
gemakkelijk. Dat vraagt om goede communicatievaardigheden. In deze training leer je hoe jij de
regie neemt tijdens een gesprek. Je ontwikkelt vaardigheden om lastige thema's bespreekbaar te
maken en je persoonlijke rol tijdens gesprekken te vergroten. Je zorgt samen met jouw team voor
onderling meer begrip, een betere samenwerking en werkt naar een gezamenlijk resultaat. Je leert
je team eigenaarschap te pakken op belangrijke thema's, te enthousiasmeren en pro-actief in actie
te zetten.
Deze training draagt bij aan een goede voorbereiding en borging in de praktijk. Je leert om te
gaan met onverwachte uitkomsten, hoe je negatieve emoties kunt ombuigen naar positieve
emoties. De kracht van verleiden en inspireren en fun-theorie staan hierin centraal.
DETAILS:
•
•
•

Doelgroep: (HR) Managers/ teamleiders
Groepsgrootte: max 12 personen
Duur: 4 uur

Aanvraag

Fysiek fit

Wij werken hiervoor samen met onze
partner JECKX.
JECKX is een organisatieadviesbureau
opgericht door 2 bevlogen professionals
Jolanda van der Steen en Cynthia
Noordoven (gecertificeerd
werkgelukdeskundigen, coaches en
trainers) met expertise op het gebied van
Duurzaam Werkgeverschap, HRM en
Leiderschap. JECKX werkt vanuit de
missie; het realiseren van zoveel mogelijk
Happy High Performance Organizations
waar medewerkers een positieve
werkbeleving ervaren om vitaal en
bevlogen hun werk te kunnen doen.

Online of live
€ 2995

KRACHT VAN VERLEIDING
Via de kunst van het verleiden zorgen dat mensen pro-actief en enthousiast aan de slag gaan met
jouw nieuwe plannen? Dit kan! Met een beetje oefening uiteraard ;-)
Ben jij toe aan een aanpak waarmee het gemakkelijker en sneller gaat, waarmee je moeitelozer het
eigenaarschap én pro-activiteit op de werkvloer vergroot? Dan is het NU tijd dat je gaat starten
met verleiden?
Zorg ervoor dat jouw (potentiële) medewerkers de juiste match ervaren en voelen in de organisatie
en ze in hun drijfveren en talenten worden getriggerd.
Daarmee creëer je fans die vanuit vertrouwen en bevlogenheid vol enthousiasme aan de slag
gaan. Zichzelf voortdurend vernieuwen én verbeteren om beter te worden in wat ze doen en hun
toegevoegde waarde terug te zien in het eindresultaat oftewel het hogere doel van de
organisatie. Alignment 2.0!
DETAILS:
•
•
•

Doelgroep: HR Managers/ Businesspartners, leidinggevenden en professionals die zich verder
willen specialiseren in de positieve psychologie en werkgeluk
Groepsgrootte: max 12 personen
Duur: 4 uur

Fysiek fit

Aanvraag

Wij werken hiervoor samen met onze
partner JECKX.
JECKX is een organisatieadviesbureau
opgericht door 2 bevlogen professionals
Jolanda van der Steen en Cynthia
Noordoven (gecertificeerd
werkgelukdeskundigen, coaches en
trainers) met expertise op het gebied van
Duurzaam Werkgeverschap, HRM en
Leiderschap. JECKX werkt vanuit de
missie; het realiseren van zoveel mogelijk
Happy High Performance Organizations
waar medewerkers een positieve
werkbeleving ervaren om vitaal en
bevlogen hun werk te kunnen doen.

Online of live
€ 2995

KRACHT VAN WAARDERING
Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen is een van onze basisbehoeftes. Uit
de lijst wat het werkgeluk van medewerkers negatief beïnvloed staat in de top 3 op nummer
1; gebrek aan waardering.
Diverse onderzoeken laten zien dat organisaties waar structureel waardering wordt gegeven
effectiever en productiever werken. Dit uit zich in hogere omzetgroei, hogere klanttevredenheid en
tot 40% minder verloop. Met name het lagere verloop laat zien dat medewerkers zich verbonden
willen blijven voelen aan jouw organisatie wanneer je ze genoeg waardering geeft. In tijden van
remote werken een extra uitdaging!
JECKX heeft speciaal voor deze remote tijd de workshop 'De kracht van waardering' is zowel in
een offline als online editie. Met deze workshop kun je direct je team een boost geven en een
positieve vibe realiseren, meer betrokkenheid en verbondenheid.
DETAILS:
•
•
•

Doelgroep: HR Managers/ Businesspartners, leidinggevenden en professionals die zich verder
willen specialiseren in de positieve psychologie en werkgeluk
Groepsgrootte: max 12 personen
Duur: 4 uur

Fysiek fit

Aanvraag

Wij werken hiervoor samen met onze
partner JECKX.
JECKX is een organisatieadviesbureau
opgericht door 2 bevlogen professionals
Jolanda van der Steen en Cynthia
Noordoven (gecertificeerd
werkgelukdeskundigen, coaches en
trainers) met expertise op het gebied van
Duurzaam Werkgeverschap, HRM en
Leiderschap. JECKX werkt vanuit de
missie; het realiseren van zoveel mogelijk
Happy High Performance Organizations
waar medewerkers een positieve
werkbeleving ervaren om vitaal en
bevlogen hun werk te kunnen doen.

Online of live
€ 2995

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID
Voor een goede samenwerking binnen een team is het van belang dat men open, eerlijk en
respectvol met elkaar kan en durft te communiceren. In teams die goed functioneren zijn
medewerkers open, durven naar voren te treden met ideeën en geven elkaar constructieve
feedback.
Psychologische veiligheid betekent dat teamleden zich veilig voelen om risico’s te nemen en
kwetsbaar tegenover elkaar durven te zijn. In teams met een hoge mate van psychologische
veiligheid worden fouten niet “weggepoetst” maar worden ze besproken, durven mensen hun
mening te geven (ook als die afwijkt).
Wil je het psychologische veiligheid breed toegankelijk maken binnen jouw organisatie of er direct
mee aan de slag in je team? Tijdens deze workshop gaan wij in op een aantal belangrijke vragen
rondom psychologische veiligheid en maken daarna de vertaalslag naar de praktijk. We bieden
een Leadership Toolkit aan waarmee je direct aan de slag kunt gaan met jouw team.
DETAILS:
•
•
•

Fysiek fit

Doelgroep: Leidinggevenden
Groepsgrootte: max 12 personen
Duur: 3 uur

Aanvraag

Wij werken hiervoor samen met onze
partner Lead2Grow.
De oprichters van Lead2Grow hebben 20+
jaar ervaring in een breed scala aan HRen zakelijke leiderschapsrollen binnen
internationale Fortune-top 50-bedrijven.
Hun carrières heeft ze de kans gegeven
om leiders over de hele wereld te
ontwikkelen en te coachen. Ze combineren
hun zakelijke kennis en
leiderschapservaring met capaciteiten als
coach, facilitator en trainer.

Online of live
€ 2995

STRATEGISCHE MANAGEMENT SESSIE
Tijdens deze sessie gaan wij actief aan de slag met het MT team om het fundament van het
vitaliteitsbeleid te bepalen zodat elke teamlid helder krijgt: Waarom, Wat en Hoe het beleid
geïmplementeerd zal worden en ook welke resultaten worden nagestreefd als MT team.
De sessie is opgebouwd in meerdere delen:
• Strategische keuze: Big WHY? Waar liggen de prioriteiten: War for talent, Cultuur van
bevlogenheid, productiviteit en absenteïsme onder controle houden?
• Is situatie: Waar liggen de grootste problemen? Wat is er al? Wat hebben wij nodig?
• Prioriteit: Hoe verhoudt zich welzijn/vitaliteit tot de visie, missie en waarden van het bedrijf?
• Wie: Definitie van de verschillende verantwoordelijkheden/rollen MT/werkvloer, Verwachtingen
ten opzichte van de ambassadeurs.
• Hoe: welke middelen zijn er beschikbaar (budget, interne expertise, ondersteuning vanuit het
beleid), quick wins? Incentives om medewerkers te motiveren om actief deel te nemen?
DETAILS:
•
•
•

Doelgroep: Directie, Managementteam e/o OR
Maximum: 10 personen
Duur: 4 uur

Aanvraag

Fysiek fit

Meer informatie:
contact@hashtagsam.nl

