
 

Vitale bedrijven presteren beter! 
 

 

  

 

 

Vitaal coaches bundelen hun krachten 

Vitale mensen bouwen aan een vitale onderneming. Veerkrachtige, positieve 

en gemotiveerde medewerkers, dat wil toch elke ondernemer! Weet u dat 

een gezonde werkomgeving hier een positieve bijdrage aan levert?  

Wij werken al een aantal jaren met veel passie als Vitaal Coach. En nu 

hebben we onze krachten gebundeld en een aantrekkelijk programma aan 

diensten samengesteld voor MKB-ondernemers. Vitality Bootcamp is 

hiermee geboren. Op een positieve, functionele en inspirerende wijze werken 

we met u en uw medewerkers aan een gezonde leefstijl die bijdraagt aan een 

hogere productiviteit, minder ziekteverzuim én meer energie. 
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Stap voor stap naar een vitale organisatie 

Hoe is het in uw bedrijf gesteld met de fysieke en mentale vitaliteit van uw 

medewerkers? Wilt u een bijdrage leveren aan de vitaliteit van uw 

medewerkers? Dan gaan wij graag samen met u de uitdaging aan. 

In een inventariserend gesprek bepalen we samen met u het doel wat u als 

ondernemer wilt bereiken en daar stemmen we een vitaliteitsprogramma op af. 

Een vitaler leven vraagt van veel mensen een gedragsverandering. Dit is voor 

velen een uitdaging en bereik je door het thema "vitaliteit" regelmatig terug te 

laten komen. Voeding, beweging en mindset zijn de pijlers waarmee we werken. 

Wij brengen de vitaliteit van de medewerkers van uw bedrijf in kaart. 

Vervolgens stellen wij een programma samen waarin groepsinterventies en 

individuele interventies voorkomen. 

 

Voorbeelden van groepsinterventies zijn:   

• Interactieve en inspirerende workshops op het gebied van voeding, 

beweging en mindset 

 

Voorbeelden van individuele interventies zijn:  

• Inloopspreekuur op locatie bij een Vitaal Coach 

• Individuele coaching 

• Voedingsadvies 

Bent u geïnspireerd door onze passie voor vitaliteit en wilt u meer weten over 

onze activiteiten, neem dan geheel vrijblijvend contact op. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Fenny van de Bovenkamp   tel.nr: 06-14407272 
 

	


