
VITALITEIT PROGRAMMA 
VOOR ONDERNEMERS EN LEIDINGGEVENDEN

Het Vitaliteit programma van BIVO Coaching is ontwikkeld voor
ondernemers en leidinggevenden. Centraal in dit halfjaartraject staan
inspirerende workshops van de experts op het gebied van bewegen,
voeding, stress/ontspanning, leefstijl en leiderschap. Je leert hoe je je
mindset verandert en hoe je vitaler en met meer energie en focus door
het leven gaat. 

VITALITEITSCHECK
Wil jij gezond, vol
energie, focus en 
productief door het
leven gaan? 

Vitaal tijdens werk, energiek richting huis



Ondernemers en leidinggevenden hebben dagelijks te maken met stress, werkdruk en
deadlines. Hard werken lijkt synoniem te staan aan lange dagen maken met veel
koffie, slecht slapen en weinig tijd voor sport en ontspanning. Roofbouw dus. Het zal
geen verrassing zijn dat dit funest is voor de gezondheid maar ook voor de
productiviteit. Als jij je hierin herkent, dan is het Vitaliteit programma de oplossing
voor jou.

Direct toepasbare adviezen

Iedereen is anders, zo ook de invulling
van je werkweek, je leefstijl en manier van
leidinggeven. Er is geen standaard-
oplossing voor een gezonde levensstijl.
Daarom kijkt BIVO Coaching naar het  
individu.

Het programma is een unieke kans om
echt stappen vooruit te zetten. Elke
maand staat er één onderwerp centraal.
Het onderwerp vangt aan met een unieke
en interessante workshop. Je ontvangt
direct toepasbare adviezen waarmee
je die maand aan de slag gaat. Je zult
merken dat kleine veranderingen echt het
verschil gaan maken.

 

Uniek programma

Het vitaliteit programma is exclusief voor
ondernemers en leidinggevenden. 
Wij hebben ervaren dat het een boost
geeft voor deelnemers om
gelijkgestemden te treffen in een
interactief programma waarin je werkt
aan jouw gezondheid en persoonlijke- en
professionele ontwikkeling.

 9 REDENEN OM NU DEEL TE NEMEN:

- EFFICIËNTER WERKEN
- BALANS TUSSEN WERK EN PRIVE
- MEER ENERGIE 
- MINDER STRESS
- GOED VOORBEELD DOET VOLGEN
- BETERE FOCUS
- BETERE CONDITIE
- INSPIRERENDE LEEROMGEVING
- VERMINDER FYSIEKE KLACHTEN

 Direct
toepasbare
adviezen

 Met
workshops 
 Bewegen,
Voeding en

Slaap



Wil jij voortaan gezond, met veel
energie en met een hoge

productiviteit door het leven gaan? 

Ons Vitaliteit programma is exclusief voor
ondernemers en leidinggevenden. Omdat wij
voor de volle 200 % gemotiveerd zijn kiezen wij
voor samenwerking met mensen die serieus
overwegen om te investeren in gezondheid en
vitaliteit. Kun je hier hulp bij gebruiken? Plan snel
een gesprek in zodat je kunt instromen in het
eerstvolgende programma. We leggen je graag
uit wat het programma inhoudt.

 Onze
meerwaarde Paul van der Weerden, Teun Custers en Patrick

Donders zijn de expert op het gebied van beweging,
lifestyle en (persoonlijk) leiderschap. Ze werken
nauw samen met andere experts zoals voeding- en
slaapdeskundigen. Met hun vitaliteitsprogramma’s
helpen zij mensen en organisaties om preventief te
werken aan gezondheid en omgaan met stress en
werkdruk. 

BIVO Coaching richt zich op duurzame
gedragsverandering. Een aantal stappen zijn hierin
van groot belang, zoals intrinsieke motivatie, het
doorzettingsvermogen en het nemen van eigen
verantwoordelijkheid. In de werkwijze zijn deze
onderdelen verwerkt.

Vitaal tijdens werk, 
energiek richting huis 

www.bivo-coaching.nl
info@bivocoaching.nl

Start: 
Januari 2021



Inhoud Vitaliteit programma

In het Vitaliteit programma ga je zes maanden aan de slag met de onderstaande
onderdelen. Elke maand staat er één thema centraal. Het thema vangt aan met een
workshop waarin direct toepasbare adviezen terugkomen. Daarnaast ontvang je een
werkboek voor een verdere verdieping.

Heb je vragen over een van deze onderdelen? Kijk op de site voor meer informatie of
stuur een bericht en we vertellen je er graag meer over.
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 KALENDER VITALITEIT PROGRAMMA

- Inspiratiesessie en Kick-off op            
- Workshop Bewegen                          
- Workshop Voeding                            
- Workshop Ontspanning                    
- Lumina persoonlijke profielschets
- Evaluatie en individueel gesprek

Waar wacht je nog op? Meld je aan op info@bivo-coaching.nl              

Het programma start 
Januari  2021

Aantal deelnemers: 
Maximaal 12 

Aantal bijeenkomsten: 6 momenten
Duur programma:  6 maanden 

Investering: € 495,- (exclusief BTW)

Donderdag 14 januari
Donderdag 4 februari
Dinsdag 4 maart
Donderdag 1 april
Donderdag 6 mei
Donderdag 3 juni

Vitaal tijdens werk, 
energiek richting huis 

www.bivo-coaching.nl
info@bivocoaching.nl

T +31 625262687
Verdonckstraat 2
5711 ER Someren

 Start
januari 
2021


