
VEERKRACHT
VITALITEIT OP HET WERK

WANDELCOACHING

OPSTELLINGEN

COACHING
1 OP 1 COACHING

TEAM-COACHING

VEERKRACHT is is een uniek concept van: Blakend Gezond (www.blakend-gezond.nl), Blijf Vitaal (www.b-lijfvitaal.nl) en 
Petra Derks Coach voor Mens én Organisatie (www.petraderks.nl).

MENU

PROEVERIJ
INSPIRATIE-SESSIE :  VERSLA DE 4-UUR DIP

STOELMASSAGES & HOUDINGSADVIES

BLIJF  VITAAL YOGA

5 MINUTEN COACHING & WANDELCOACHING

PROEVERIJ-STAND OP DE AFDELING:

VOEDING
ONLINE (GROEPS)COACHING

MEER ENERGIE GROEPS-CHALLENGE

 

LICHAAM & HOUDING
MASSAGE

BLIJF VITAAL YOGA

WERKPLEK & HOUDINGSADVIES

VITALITEITSADVIES

INSPIRATIE-SESSIES & WORKSHOPS,  O.A. :
HOE KRIJG IK  MEER ENERGIE?

GEZOND ETEN OP HET WERK

FOODPREP VOOR EEN DRUK LEVEN

 



Zijn jouw medewerkers uitgeblust of uitgerust? Zitten ze onderuit achter hun bureau of is hun
houding krachtig en energiek? Zijn ze met 100 dingen tegelijk bezig of zijn ze in rust gefocust?
 
Je werknemers zijn je belangrijkste kapitaal: investeer in hun Veerkracht.
 
Wie veerkrachtig is, werkt met meer energie en plezier en gaat beter om met tegenslagen.
Veerkracht binnen je organisatie bereik je samen: een verantwoordelijkheid van werkgever èn
werknemer.

Veerkracht is een uniek concept, ontstaan door de samenwerking tussen de therapeuten en
masseurs van Blijf Vitaal, voedings- en gezondheidscoach Janneke van Blakend Gezond en
Petra Derks coach voor mens én organisatie. Door onze krachten te bundelen in een
compleet en afwisselend totaalaanbod zorgen we voor mensen met meer veerkracht: vitaal,
gezond, energiek, gelukkig. Zo helpen we jouw organisatie haar menselijk kapitaal optimaal
te benutten en behouden.

Het bewustzijn van je werknemers omtrent vitaliteit stimuleren is de eerste stap. Daarom
organiseren wij laagdrempelige “proeverijen” binnen bedrijven om zowel werkgevers als
werknemers kennis te laten maken met Veerkracht. Een Proeverij is een dagdeel waarop
iedereen binnen het bedrijf kennis met ons kan maken. Wij zijn op de werkvloer en laten
werknemers ‘proeven’ van wat wij te bieden hebben.
 
Geïnteresseerd in een Proeverij of wil je meer informatie? Mail ons via info@b-lijfvitaal.nl

Wij geloven dat veerkrachtige mensen in
balans zijn op 5 verschillende niveaus:
Lichaam, Gevoelens, Denken, Relaties en Ziel.
Omdat iedere situatie anders is, betekent die
balans weer optimaal krijgen voor iedereen
iets anders. Bijvoorbeeld: De één beweegt al
voldoende en wil een eetgewoonte aanpassen.
De ander wil meer balans brengen in werk en
privé. En weer iemand anders heeft
werkplekadvies nodig of een stoelmassage.
Door onze verscheidenheid aan expertise
kunnen we optimaal inspelen op de
verschillende behoeften van jouw
werknemers en jouw organisatie.

WAT IS VEERKRACHT?

WAT DOET VEERKRACHT?

PROEVERIJ

VEERKRACHT is is een uniek concept van: Blakend Gezond (www.blakend-gezond.nl), Blijf Vitaal (www.b-lijfvitaal.nl) en 
Petra Derks Coach voor Mens én Organisatie (www.petraderks.nl).


