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Sportschool voor de mind



6 tot 8 Mindfulnesstrainingen
met een blijvend effect.

Onze incompany mindfulnesstraining van 8 weken is speciaal 

toegespitst op organisaties en medewerkers. Elke week is er een 

bijeenkomst en wordt er veelvuldig thuis geoefend. Er ligt focus op 

hoe mindfulness het beste kan worden geïntegreerd binnen de uit te 

voeren werkzaamheden, zodat medewerkers meer vanuit veerkracht, 

concentratie en creativiteit kunnen gaan werken

Sportschool voor de mind zet zich in om veerkracht van medewerkers te vergroten. Met 

onze trajecten ondersteunen we organisaties een vitaal werkklimaat te creëren waarin 

medewerkers goed kunnen omgaan met werkdruk en stress. 

Onze trajecten zijn gericht op een duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers 



Onderwerpen die in de 
training aan bod komen:

Focus en concentratie ontwikkelen Grenzen verkennen

Frisse blik op routine Voor jezelf zorgen

Bewust worden van afleiding Regie nemen

Stress signaleren Stress aanpakken

Acceptatie emoties Afstand van denken

Praktische oefeningen op het werk

VAN WILLEN NAAR DOEN 

Veel trainingen zijn onderhoudend, leuk en inspirerend. Voor werkelijke en blijvende

effecten is vaak echter meer nodig. Uiteindelijk draait het om het ontwikkelen, 

vastzetten en onderhouden van de juiste ‘gezonde’ gewoonten. Daarvoor is diepe

kennis van de theorie en praktijk op het gebied van gedragsverandering vereist. Daarom

raden wij altijd een traject van 8 weken aan, omdat dat er voor nodig is mindfulness 

eigen te maken en toe te passen op de manier die het beste aansluit bij de organisatie.



LOCATIE EN GROEPSGROOTTE 

De trainingen kunnen zowel in-company als op een externe locatie plaatsvinden, in 
het Nederlands of in het Engels. Minimale groepsgrootte: 4 personen. Maximale
groepsgrootte: 20 personen. 

VOOR WIE ZIJN ONZE MINDFULNESSTRAININGEN INTERESSANT? 

Onze trainingen zijn interessant voor alle organisaties die willen werken aan duurzame
inzetbaarheid, vitaliteit en ziekteverzuim. Ter preventive van uitval of om mensen weer
aan het werk te helpen. Zelf of collega’s helpen weerbaarder te worden ten opzichte
van stress? Dan is mindfulness iets voor jou. 

Onze trainingen zorgen voor:

ü Minder stress

ü Mentale veerkracht

ü Een krachtige focus

ü Werkplezier

ü Werken vanuit waarden

ü Betere samenwerking

Je gaat met een goed gevoel naar de 
training en je gaat met een goed gevoel
weer naar huis. De rust en ontspanning
die je mee neemt zorgt voor nieuwe
energie om aan het werk te gaan.

- Edward Boon- Programma Manager   
Yarden Uitvaartorganisatie



6 tot 8 
Mindfulnesstrainingen met 

een blijvend effect.
Voor het ontvangen van de offerte van onze mindfulnesstraining kan 

je op onderstaande knop klikken en je gegevens achter laten.

Offerte aanvragen

Offerte voor en
Mindfulnesstraining
ontvangen?

https://www.sportschoolvoordemind.nl/contactzakelijk

