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Vitaal de zomer door!
Inspiratie sessies

LAAD JE BATTERIJEN OP!

http://www.linkedin.com/company/belife---stichting-centrum-voor-bewegen


De zomer is in aantocht! Een mooi moment om onze 
batterijen op te laden. 

Geef de vitaliteit van jouw medewerkers een boost met 
onze inspiratie sessies. Vitaliteit is energie. Wij zien het als 
een batterij die opgeladen is, maar ook kan leeglopen. Er 
zijn verschillende factoren die hier invloed op hebben, 
zoals fysieke, mentale, zingeving, werkplezier en privé 
energie. Onze inspiratie sessies geven jouw medewerkers 
inzicht èn een boost om in actie te komen. 

FYSIEK FIT DE ZOMER DOOR
Met deze sessie raak je gemotiveerd om je fysieke batterij 
op de laden. 

De sessie is gericht op onze basis van voeding, beweging, 
en slaap. We inspireren medewerkers deze belangrijke 
batterijen te vullen en een ritme te vinden dat past bij 
henzelf en deze tijd. De langere dagen, hogere 
temperaturen en meer zon vormen een mooi moment 
voor medewerkers om nieuwe energie op te doen. 

Thema’s

MENTAAL FIT DE ZOMER DOOR
De zomer is dé vakantietijd en bij uitstek het moment om 
mentaal op te laden. Op tijd toekomen aan rust en ont-
spanning en jouw mindset eens goed tegen het licht 
houden, is hierbij heel belangrijk.

Tijdens deze inspiratie sessie leren medewerkers te 
focussen op mogelijkheden in plaats van zorgen en 
negatieve gedachten. Een eventuele neerwaartse spiraal 
om te buigen en met vertrouwen perspectief te blijven 
zien. Door niet altijd ‘aan te staan’ komen de medewerkers 
tot meer ontspanning. Iedereen heeft een stand-by knop. 
Deze bij jezelf ontdekken en gaan gebruiken helpt hierbij 
enorm!

Thema’s

SAMEN MET PLEZIER AAN HET WERK IN DE ZOMER
De vakanties staan gepland, maar een groot deel van de 
zomer zijn we gewoon aan het werk. Plezier in het werk 
helpt om je fijn te voelen, goed te presteren en stress te 
voorkomen. Plezier in je werk maak je zelf en met elkaar. 

Tijdens deze sessie staat elkaar inspireren, energie krijgen 
en aangehaakt blijven centraal. Medewerkers ontdekken 
of ze nog in hun kracht staan, bewust stil staan en waar-
deren wat goed gaat.

Thema’s

INVESTERING, DUUR EN DEELNEMERS
Online workshop
Tijdsduur: 60 minuten
9 deelnemers per online workshop
Prijs: €595,- excl. BTW

Webinar
Tijdsduur: 45 minuten
Onbeperkt aantal deelnemers per webinar
Prijs: €795,- excl. BTW

Workshop op locatie
Tijdsduur: 120 minuten
12 deelnemers per workshop op locatie
Prijs: €795,- excl. BTW

Voor de voorbereiding, planning e.d. rekenen wij 15% voor de projectkosten. De prijzen 
zijn exclusief BTW en reiskosten (voor de workshops op locatie). Meerprijs uitvoer in het 
Engels is €250,-.
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Meer informatie?
Ben je benieuwd wat BeLife voor jouw 

organisatie kan betekenen? Of wil je meer weten 
over onze inspiratie sessies? Neem contact met 

ons op via onderstaande contactgegevens.
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