
Gezondheid & vitaliteit

Persoonlijk leiderschap

Als we weten waar we staan er waar we naartoe willen en daar stappen in zetten,
noemen we dat persoonlijk leiderschap. Op dat moment hebben we de kracht, de wil
en het vermogen om ons leven op eigen wijze in te richten. Persoonlijk leiderschap gaat
ook over het besef dat we zelf verantwoordelijk zijn. Dat betekent niet dat we overal
invloed op hebben, maar wel dat we kunnen kiezen hoe we omgaan met verschillende
situaties. We nemen de regie over onszelf.

Nieuwsgierig geworden?

Mooi, want nieuwsgierigheid is de basis van iedere verandering.
Bel of mail voor een afspraak en kom alles te weten over onze

vitaliteitsmatrix en onze visie op vitaliteit.

Ja, vertel me meer

Werken aan bewust zijnWerken aan bewust zijn

Ervaringen uit het verleden en ook onze huidige omstandigheden bepalen veel van ons
denken en doen. Vaak zijn we ons dat niet bewust. Door zicht te krijgen op elk van deze
elementen, leren we waarom we denken en doen zoals we doen.

Met training, coaching, lichaams- en emotiewerk en met kennis en inzicht draagt Beter
Vitaal eraan bij dat mensen in beweging komen.

Dit alles vraagt vooral een flinke dosis nieuwsgierigheid. Bel of mail voor een afspraak
en maak kennis met onze visie op vitaliteit.

VitaliteitsmatrixVitaliteitsmatrix

Beter Vitaal ontwikkelde een model waarin alle componenten samenkomen die van
invloed zijn op vitaliteit. Hierbinnen zijn fysiologie, conditionering, leefstijl en
leefomgeving aan elkaar gekoppeld. Dit vormt de basis van onze coaching- en
trainingsprogramma’s, die zorgen voor blijvende positieve effecten bij mensen en
organisaties.
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Locatie Alkmaar

Jan Ligthartstraat 1
1817 MR Alkmaar

Locatie Uitgeest

Assum 23
1911 ML Uitgeest

Kvk-nummer: 57255091
Btw-nummer: 8525.03.386

Over presenteïsme

Lees hier het onderzoek uit 2010 van TNO over presenteïsme

Lees hier een artikel uit 2017 van AdVisie, vakblad voor arbeidsdeskundigen.
Ziek, maar toch aan het werk. Presenteïsme onderbelicht fenomeen.

Presenteïsme, de oorzaken

Presenteïsme, een fenomeen om rekening mee te houden
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Gezondheid & vitaliteit Coaching & training Beter Vitaal Referenties Contact

https://www.betervitaal.nl/contact/
https://www.betervitaal.nl/coaching-training/training-persoonlijk-leiderschap/
https://www.betervitaal.nl/coaching-persoonlijk-leiderschap/
https://merkmakeover.nl/
https://www.webreact.nl/
https://www.betervitaal.nl/
https://www.betervitaal.nl/persoonlijk-leiderschap/#
https://www.betervitaal.nl/coaching-training/
https://www.betervitaal.nl/over-ons/
https://www.betervitaal.nl/referenties/
https://www.betervitaal.nl/contact/

