


Wie ben ik?



Even voorstellen + startoefening

• Je naam
• Wat is jouw functie
• Wat doe je nu aan beweging?
• Welke vaardigheid gaan we vandaag zien van jou?
• Wat verwacht je van de training?



Succesvol fitter worden:

• Meten

• Weten

• Kunnen

• Willen

•DOEN!



Meten





Weten



Achtergrond leefstijlprogramma Its My Life™



1. We zitten te lang



1. We zitten te lang



1. We zitten te lang





2. De Nederlandse beroepsbevolking vergrijst



3. Burn-out en stress



Wat nu?



Kunnen



Werken met doelen, KGD’s







Kleine doelen omzeilen onze natuurlijke 
weerstand tegen verandering!



Kleine doelen omzeilen onze natuurlijke 
weerstand tegen verandering!



Kleine, haalbare doelen omzeilen onze 
natuurlijke weerstand tegen verandering!



Kleine, haalbare doelen omzeilen onze 
natuurlijke weerstand tegen verandering!







Willen 



Vat van Zelfwaardering



Denkmodel



Gedragsmodel



Niet elk Vat is evenveel gevuld



DOEN!!!



Basishouding Its My Life™-ambassadeur



De oplosreflex

• Wat werkt voor jou werkt niet per definitie voor iemand anders



Basishouding Its My Life™ - ambassadeur

Oplosreflex Therapeutische
benadering

- oplossing als kant en klaar format - cliënt doet al het werk

- voor iedereen hetzelfde format - aandacht voor het negatieve

- overtuiging vanuit zender/coach - de diepte in

Its My Life™
- kijkt wat er speelt
- maatwerk
- wat iemand kan
- actieve rol maar niet de  diepte in



Koffie/thee



Opstarten



1. opladen



2. Account aanmaken



2. Account aanmaken

mac



2. Account aanmaken



3. Download PC app



4. Data upload







5. Dragen en gebruiken



Slaap meten



Bluetooth upgrade



Oefenen

• TARGET-challenge



Oefenen

• VIRTUAL TOUR-challenge



Nu verder

• START-challenge
• 7-dagen
• Elke dag dragen en uploaden
• Doen wat je altijd doet
• Kan je maar één keer doorlopen

• IMPROVE-challenge vervolg (+10%)

• Uitleggen, installeren en helpen collega’s

• Climax nov-dec
• Team-challenge ‘Vitaalste bedrijf van Nederland’
• 72 teams, 1080 deelnemers

• Optioneel: workshops en training op locatie

• Voor de winnaars: START-bijeenkomst voor jouw team op locatie + Bluetooth



Extra mogelijkheden

• 5 thema workshops van 1 uur ‘Kompas voor een gezonde leefstijl’



Meer weten?

• Neem contact op met je Corporate Healthmanager



Dank jullie wel en veel succes en vooral

Plezier!


