
Hoe heeft uw organisatie baat bij deze training?
In tijden van verandering ervaren medewerkers veel 
stress en onzekerheid. Door verhoogde werkdruk, 
ziekteverzuim en uitstroom van collega's stijgen de 
cijfers ten aanzien van psychische klachten, chronische 
stress en burn-out. Verzwarende privéomstandigheden 
zoals mantelzorgen, echtscheiding en verlies van werk/
inkomen van partner versterken dit.  

De kracht van het programma van 'Werkvloer in Beweging'© 
zit in de effectieve combinatie van versterking op fysiek, 
mentaal, emotioneel én sociaal gebied. Door de afwisseling 
wordt het geleerde beter toegepast en blijvend verankerd. Het 
brengt de deelnemers in beweging op weg naar groei,  
verandering, ontwikkeling en vitaliteit. Dit verhoogt de 
motivatie en veerkracht van medewerkers waardoor ze 
duurzaam inzetbaar blijven. 

Het programma is gebaseerd op de 6 pijlers van Positieve 
Gezondheid (Lichaamsfuncties, Mentaal Welbevinden, 
Zingeving, Kwaliteit van Leven, Meedoen en Dagelijks 
Functioneren). 

'Werkvloer in Beweging'© is een mix van:  

1. Korte workshops van 1 à 2 dagdelen:
De deelnemers verkennen hierin hun persoonlijke situatie,
behoeften en gewenste situatie. Er is aandacht voor
belemmeringen en interne en externe hulpbronnen. Met
ondersteuning van enige theorie gaan zij met elkaar aan de
slag met praktische oefeningen die toepasbaar zijn in zowel
de werksituatie als hun privéleven.

Onderwerpen kunnen zijn:                                                                                                            
- Werk en privé in Balans;
- Stressreductie;
- Burn-out preventie; 
- Assertiviteit;
- Grenzen aan Geven;
- Verbindende Communicatie;
- Emoties en Conflicten;
- Teamontwikkeling.

2. Persoonlijke coaching:
Dit is een verdiepend blended coachingtraject van
minimaal 10 uur naar individuele wens en behoefte. De
coaching vindt plaats in de vorm van individuele live en/of
online sessies en huiswerkopdrachten op het gebied van:

  Loopbaanontwikkeling;
  Persoonlijke Ontwikkeling;
  Stressreductie / Burn-outpreventie;
  Re-integratie na burn-out;
  Assertiviteit;
  Levensfasebegeleiding;
  Zingeving;
  Mantelzorgondersteuning.

3. Bewegen op muziek:
Een cursus van 12-15 wekelijkse lessen van ca 1 ½ uur
gericht op ontwikkeling van zowel de individuele
deelnemers als het team. Tijdens de les wordt niet gepraat
maar gewerkt met oefeningen van bewegen op muziek en
non-verbale communicatie. Deze werken door op fysiek,
emotioneel en sociaal gebied en het onderbewuste
systeem. Deze methode is wetenschappelijk bewezen
stressverlagend en gezondheidsbevorderend.
Voorafgaand aan en na afloop van iedere les wordt de 
vooruitgang gemeten met de PANAS ontwikkelingsmeter.

Iedere les heeft een ander thema zoals:
• Vitaliteit, Levenslust, Kracht;
• Balans, Veerkracht,  Omgaan met Verandering;
• Verbinding,  Geven en Ontvangen, Respect;
• Assertief zijn, Grenzen aangeven;
• Zelfvertrouwen, Zelfwaardering, Zorgen voor Jezelf;
• Genieten van het Leven, Gelukkig zijn, Creativiteit,

Durf te Dromen.

Voor wie?
‘Werkvloer in Beweging’ is geschikt voor mensen die 
willen werken aan hun fysieke, emotionele, mentale en/of 
sociale welzijn en ontwikkeling op het werk danwel 
persoonlijk. Deelnemen in teamverband is niet 
noodzakelijk, wel wenselijk omdat de teamleden elkaar op 
de werkvloer verder kunnen ondersteunen. Ook kunnen 
oefeningen in de tijd tussen de sessies/lessen zo dieper 
doorwerken. De methode is geschikt voor mensen van alle 
ontwikkelings-, werk- en denkniveaus. Maatwerkofferte 
op aanvraag. 
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met als communicatie-specialist 
en senior trainer Marie-José Meijs 
verzorgt al meer dan 20 jaar 
bijscholingen en loopbaancoaching 
sessies op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid, communicatie, 
samenwerking, assertiviteit, 

werkprivé-balans, stress en burnout. Zij is van oorsprong 
logopediste.   




