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1. Waarom deze opleiding volgen? 
  
Wil je mensen helpen die kampen met aan levensstijl gerelateerde klachten en 
energieproblemen?  
 
Of wil je dit structureel in een organisatie ondersteunen?  
 
Dan is de opleiding tot Vitaliteitscoach of Corporate Vitality Manager perfect voor jou! 
 
Burn-out en langdurige ziekte zijn situaties die elke onderneming wil vermijden.  
 
Maar het kan ook verder gaan dan dat. Gelukkige medewerkers zijn gemotiveerder, werken 
efficiënter, blijven langer bij het bedrijf en trekken anderen mee in hun positivisme.  
 
Helaas komt dat niet vanzelf. Een gezonde work-life balance moet je creëren en behouden. 
En dat doen we samen: het is een gedeelde verantwoordelijkheid van management en 
medewerkers om een performante en fijne werkomgeving te creëren. 
 
Met deze opleiding kun je de huidige situatie in je bedrijf in kaart brengen en belangrijke 
inzichten, strategieën en praktische tips implementeren om de vitaliteit van je medewerkers te 
versterken.  
 
We gaan voor een integrale aanpak, waarbij we naast aandacht voor fysieke behoeften ook 
aandacht geven aan mentaal-emotioneel fit zijn en zingevingswelzijn.  
 
Zo ben je na de opleiding gewapend om als interne medewerker of extern consultant een 
onderneming te helpen naar een productief en proactief werkgeluk. 
 
Deze brochure gaat over de 6-daagse opleiding tot Vitaliteitscoach of Corporate Vitality 
Manager.  
 
Meer informatie krijg je tijdens een online kennismakingsmoment (zie data op onze website 
www.hetontwikkelingsinstituut.be). Dus schrijf je snel in wanneer je het gevoel hebt "dit is wat 
ik nodig heb"! 
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2. Voor wie is deze opleiding bedoeld? 
 
Je wil vitali teitscoach worden 
 
Wil je mensen helpen om zich beter te voelen en hun vitaliteit te versterken? Wil je leren hoe 
je mensen kunt begeleiden naar duurzame vitaliteit? Dan is de opleiding tot vitaliteitscoach 
perfect voor jou! 
 
Als vitaliteitscoach begeleid je mensen niet alleen op het gebied van gezonde voeding en 
beweging, maar ook op mentaal-emotioneel vlak en in hun zoektocht naar zingevingswelzijn. 
Dit vereist een integrale aanpak, waarbij je rekening houdt met de fysieke en mentale 
behoeften van je cliënten. 
 
Wanneer jouw passie ligt in het begeleiden van mensen die kampen met aan levensstijl 
gerelateerde klachten of mensen die zich niet lekker in hun vel voelen, dan is de opleiding tot 
vitaliteitscoach echt iets voor jou. Dus neem de stap en schrijf je in voor deze opleiding om 
jouw droom waar te maken en mensen te helpen hun vitaliteit te versterken. 
 
Je bent of wordt Corporate Vitali ty Manager of Chief Happiness Officer (CHO) 
 
Wil jij ervoor zorgen dat burn-out en langdurige ziekte vermeden worden in jouw 
organisatie? Wil je dat medewerkers gemotiveerder zijn, efficiënter werken, langer bij het 
bedrijf blijven en anderen meenemen in hun positivisme? Dan is de opleiding tot Corporate 
Vitality Manager of Chief Happiness Officer (CHO) perfect voor jou! 
 
Een gezonde work-life balance is belangrijk, maar dat komt niet vanzelf. Samen kun je een 
performante en gezellige werkomgeving creëren en behouden. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van management en medewerkers. Laat ongekaderde 'losse flodders' 
achterwege en kies voor een welzijnsbeleid dat meer is dan teamevents of traktaties. 
 
Met deze opleiding kun je de huidige situatie in je organisatie in kaart brengen en 
belangrijke inzichten, strategieën en praktische tips toepassen. Zo kun je als Chief Happiness 
Officer of Corporate Vitality Manager proactief geluk en zingeving managen binnen je 
organisatie. Want geluk zit vaak in de kleine dingen, ook op het werk. Dus schrijf je snel in 
voor de opleiding. 
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3. Wat ga je leren tijdens deze opleiding? 
 

Organiseren, resultaten bespreken en evalueren, sensibiliseren en motiveren, doelgericht 
nieuwe initiatieven implementeren met het oog op welzijn van mens en organisatie,...  
 
De rode draad in dit hele verhaal is de mens.  
 
De nadruk ligt op het realiseren van zorg voor lichaam en geest, efficiency op de werkvloer 
(work-life/integratie), zelfsturend en ontwikkelingsgericht... 
Allemaal aspecten die leiden tot een gezonder en vitaler leven. 
 
6-daags trainingstraject 
 
We starten met het samenleggen van de fundamenten van vitaliteitsmanagement. Daarna 
bouwen we een stappenplan uit, een kapstok waaraan elke actie en doelstelling kan worden 
getoetst. 
 
Ergonomie, opsporen van gezondheidsrisico’s, stress- en energiemanagement 

o Gezondheidspijlers  
o Energiemanagement  
o Fysieke basisbehoeften 
o Impact van stress & breinwerking 
o Psychologische factoren & zingeving 
o Zelfkennis 
o Gewoontes & patronen 

 
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

o Vitaliteitsscan (scan van de bestaande toestand binnen je bedrijf) 
o Welzijnsvisie en vitaliteitsrapport 
o Vitaliteitsprojectplan 
o Communicatie en sensibilisering 
o Vitaliteitswerkgroep: ondersteuning, effectmeting en nieuwe initiatieven 

 
Ondersteunende tools & modellen 
Planmatig en procesmatig vitali teitsprojecten begeleiden 
Organisatie-specif ieke parameters integreren 
 
Het verdiepen van de soft skills nodig om het proces te begeleiden wordt ondersteund in 
modules zoals ontwikkelingsgericht coachen, geweldloze communicatie,.. 
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4. Toelichting over de inhoud van de modules 
 
Ergonomie, opsporen van gezondheidsrisico’s, stress- en energiemanagement 
 

1.  Gezondheidspij lers: 
a. Wat betekent gezondheid/ziekte? 
b. Niveaus gezondheid: fysiek, emotioneel, mentaal, zingeving 
c. Wat beïnvloedt onze gezondheid, waar hebben we impact op en hoe? 
d. Fysieke basisbehoeften 

• Bewegen & ergonomie 
• Voeding & vocht  
• Lucht 
• Slaap, rust & ontspanning  

e. Energiemanagement  
i. Wat betekent energie voor een mens, voor jou? 
ii. Waar gaat energie verloren? Hoe voorkom je dit? 

• Stress 
• Perfectionisme 
• … 

f. Hoe vul je energie weer aan? 
g. Welke rol speelt je brein hierin? 

• Nieuwe gewoontes aanleren: neurale paden 
• Trick the brain: fragmentatie & beloning (monkey brain) 
• Focus 

h. Psychologische factoren & zingeving 
• Zelfkennis 
• Gewoontes & patronen 

 
Tools: gezondheidsmodel, piramide van Maslow kernkwadranten, model geweldloze 
communicatie (observatie, gevoel, behoefte) 
 

2.  Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
a. Vitaliteitsscan (scan van de bestaande toestand binnen je bedrijf, een team, 

zelfs een individu) 
• Huidige situatie - vanuit verschillende bronnen 

Verzuimcijfers, tevredenheidsonderzoeken, psychosociale enquête, bevragingen, interviews, 
intranet, website, verslagen vakbond, eigen onderzoek, … 

• Reeds ondernomen acties 
• Evaluatie & werkpunten 
• Stakeholders  
• Ambassadeurs & geïnteresseerden 

b. Welzijnsvisie en vitaliteitsrapport 
• Welzijnsvisie 
• Doelstellingen (omzetting evaluatie & werkpunten) 
• Stakeholders & coördinatoren & ambassadeurs 
• (Effectmeting) 
• Schets plan van aanpak 
• Timing 
• Budget 
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c. Vitaliteitsprojectplan: concrete uitwerking van b. 
voorbeelden adh van vragen/cases uit de groep 

d. Communicatie en sensibilisering 
• Stakeholders, ambassadeurs, leidinggevenden meenemen in het 

verhaal 
• Training & development 
• Coaching als leerinstrument 

1. Zelfsturing: hoe je iets eigenhandig aanpakt 
2. Project: waar je mee bezig bent 
3. Doel: waar je naartoe wil 
4. Patroon: wat altijd terug komt 
5. Gedrag: wat je doet 
6. Ontwikkeling: wat beweegt 

• Motiverende gesprekken voeren 
e. Vitaliteitswerkgroep: ondersteuning, effectmeting en nieuwe initiatieven 

• Evaluatie 
• Bijsturing 
• Verankering 

Tools: SWOT, SMART, Simon Sinek: golden circle, logische niveaus van Dilts, consent 
besluitvorming (S3 Sociocratie), de onderstroom in kaart brengen (Deep Democracy) 
 

3.  Organisatie-specif ieke parameters integreren 
Doorheen de opleiding met voorbeelden/cases vanuit de deelnemers 
 
 

5. Data Opleiding Vitaliteitscoach 
  
Locatie: De Kluizeri j, Aalstersedreef 1, 1790 Affligem 
Start : 5 mei 2023 
Trainer: Tatiana Demesmaeker 
6 opleidingsdagen 
 
Data: 
  
Mei:  5 & 6 mei   2023  
Juni:  2 juni   2023 
  23 juni   2023 
September: 8 & 9 september  2023 
 
 

6.Praktisch 
 
Alle dagen van deze opleiding gaan door in “De Kluizerij” in Affligem: 
www.dekluizerij.be 
 
We starten telkens om 9u30 en eindigen rond +/-17u 
Gans de dag is thee, koffie, water voorzien 
’s Middags wordt een warme vegetarische lunch geserveerd 
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De opleiding is niet-residentieel.  Overnachting is mogelijk, maar facultatief en voor eigen 
rekening.  
Reserveer tijdig je kamer: 
De Kluizerij: op  0495/22.66.95 
 
Het is goed om te zorgen voor een notaboekje (logboek) dat je tijdens de training gebruikt 
om zaken die betrekking hebben op jezelf en jouw functioneren als coach, te noteren. 
 
 

7. Syllabus en literatuur 
 
 
Tijdens de opleiding krijg je een syllabus met alle slides.  
 
 

8. Prijs en inschrijving 
 

Prijs exclusief BTW: 1590,00€ 
inclusief BTW: 1923,90€ 

 
Vroegboekkorting: wanneer je inschrijft voor 27 maart 2023, heb je recht op een 
vroegboekkorting van 100€. De prijs inclusief BTW bedraagt dan 1802,90€. 
 
Het totale bedrag dient vereffend te zijn binnen de termijn aangegeven op de factuur. Je 
inschrijving wordt geannuleerd indien de betaling niet tijdig gebeurd is.  

 
 Maak je keuze om je plaats te reserveren: 

• Schrijf ON-LINE in: www.hetontwikkelingsinstituut.be 
• Of geef je gegevens per e-mail door: info@hetontwikkelingsinstituut.be 

 
Na inschrijving ontvang je een bevestiging via e-mail. 
 
De factuur, een brief met praktische informatie en de wegbeschrijving krijg je per mail 
toegestuurd. 
 
In de kostprijs is inbegrepen: cursusgeld, certificatie, syllabus, maaltijden en alle dranken 
tijdens de pauzes. 
 
 

Infomomenten en/of Intake 

 
Als je vragen hebt of meer wil weten over de opleiding, kun je één van onze infomomenten 
bijwonen of een intakegesprek aanvragen. De data van de infomomenten vind je terug op de 
website www.hetontwikkelingsinstituut.be  
 
 
 


