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Vitaliteit als prioriteit  
 
Vitale medewerkers zijn vele malen effectiever. De kwaliteit en het tempo van hun werk ligt hoger en 
het verzuim is lager. Het is voor zowel de werknemer als de werkgever van groot belang dat vitaliteit 
hoog op de agenda staat. Mijn werkzaamheden zijn er op gericht om de vitaliteit en effectiviteit van 
uw organisatie, teams en medewerkers te vergroten.  
 
 
Project vitaliteit 
 
Interviews, de emotionele behoeften test en zo nodig andere middelen dragen bij aan het maken van 
een heldere startfoto van uw organisatie en/of team. Aan de hand van deze startfoto, gaan we met 
elkaar in gesprek over de uitkomsten, stellen doelen en plannen we de acties om deze doelen te 
bereiken. Met de input van de startfoto en het gesprek hierover, schrijf ik een advies op maat of een 
compleet projectplan.  
 
Bij de uitvoering van het projectplan, kan ik een rol nemen als projectleider, trainer of coach.     
 
 
Teamcoaching   
 
Effectieve teams hebben een aantal duidelijke kenmerken;  

1. Veiligheid, open communicatie, gezonde feedback, fouten mogen maken.  
2. Impact van het werk voor anderen. 
3. Betekenis van het werk naar binnen toe. 
4. Duidelijke structuur, rollen en verantwoordelijkheden.  
5. Vertrouwen; afspraken worden op tijd en met hoge kwaliteit nagekomen.  

 
Door op een oplossingsgerichte wijze aan deze kenmerken van een team te werken, door middel van 
training, teamdagen, gesprekken, intervisie, testen en/of theorie gaan teams beter samenwerken en 
worden zij krachtiger, vitaler en effectiever.   
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Teamtraining 
 
Goede communicatieve vaardigheden zijn van essentieel belang voor vitale teams. Training kan 
ingezet worden om deze vaardigheden te verbeteren. Denk hierbij o.a. aan: feedback geven, 
oplossingsgerichte gespreksvoering, geweldloze communicatie, omgaan met weerstand en 
grensoverschrijdend gedrag, omgaan met stress (mindfulness en paracetamol bij acute stress), 
conflicthantering en andere trainingen op maat variërend in thema en intensiteit.    
 
Individuele coaching 
 
Soms loopt een medewerker vast in zijn werk. Hij/zij voelt door life-events, werkdruk of andere 
omstandigheden niet vitaal. Op deze momenten is coaching vaak een effectieve interventie.  Een 
traject bestaat uit een intake, waarin we kennis maken en duidelijke doelen formuleren, en 5 sessies 
van coaching. Op verzoek van de werkgever kan er een eindverslag en/of mondelinge terugkoppeling 
gegeven worden.  
 
Ik werk met de meest effectieve technieken van dit moment; oplossingsgerichte gespreksvoering, 
motiverende gespreksvoering, emotional freedom techniques (EFT), mindfulness, compassietraining, 
cognitieve technieken, technieken uit de human givens therapie en hartcoherentie.  
 
Mindfulness training 
 
De effecten van een mindfulness training voor je fysieke en mentale gezondheid zijn groot. Het brein 
wordt tijdens deze training dusdanig getraind dat een deelnemer na de training o.a.;  

- Minder stress ervaart 
- Minder piekert   
- Zich positiever en rustiger voelt 
- Beter slaapt  
- Een betere weerstand heeft  
- Een betere concentratie heeft 
- Een positiever zelfbeeld heeft 
- Een grotere veerkracht heeft 
- Meer compassie en mededogen ervaart   

 
Deze effecten zijn gemeten na een 8-weekse mindfulness training (Mindfulness Based Stress 
Reduction). Aangepaste trainingen op maat zijn mogelijk.  
 
Paracetamol bij acute stress 
 
In deze actieve en interactieve training van een dag(deel) leren de deelnemers wat stress met hen 
doet, hoe ze het kunnen herkennen en welke technieken zij kunnen inzetten om de stress te kunnen 
reduceren. Centraal in deze training staan de 3 minuten meditaties, deze kunnen altijd en overal 
ingezet worden.  
 
Investering; 
 

- ZZP tarief bij projecten:     € 85 per uur 
- Dagdeeltarief bij trainingen en teamcoaching  € 500 
- Individuele coaching     € 130 per uur  


