Wie ben ik:
Al sinds 2005 houd ik me bezig met voeding en beweging. In die tijd was ik ervan overtuigd dat deze twee
factoren een groot verschil maakten in iemand zijn gezondheid en geluk. Vandaag de dag is mijn aanpak 180
graden gedraaid.
In de beginjaren van mijn werkende leven gaf ik veel beweeg- en voedingstrajecten bij bedrijven. Tijdens een
traject waren mensen vaak ontzettend enthousiast over alle kennis, ze voelden zich fijn bij hun nieuwe
gewoontes. Wanneer we een half jaar na het traject de deelnemers contacteerden bleek 80% alweer te zijn
vervallen in zijn/haar oude gewoontes. Ik ging op onderzoek uit en kwam erachter dat ook gedragsverandering
en overtuigingen een ontzettende belangrijke rol speelden, wil je gedrag duurzaam veranderen.
In 2016 kende mijn eigen gezondheid en diep dal. Ik belandde thuis, zonder energie en niet écht gelukkig. In
het begin snapte ik er niets van. Ik sportte toch genoeg en at gezond? Er waren echter zaken waar ik nauwelijks
aandacht en tijd aan schonk, herstel, ontspanning en mijn saboterende stemmen. Het was voor mij nooit ‘goed
genoeg’, het kon altijd beter. Deze periode was het begin van een ongelofelijke ‘persoonlijke groeispurt’. Pas
toen ik zelf aan de slag met mijn innerlijke ‘trauma`s’, gevoelens en overtuigingen kon het herstel worden
ingezet.
Beide ervaringen zijn de aanleiding van mijn holistische benadering. Tijdens mijn trajecten staan dan ook de
volgende zaken centraal; het verkrijgen van de juiste kennis; gedragsverandering op het gebied van voeding –
beweging- ontspanning, aanpak van overtuigingen en trauma`s. Volgens mij zijn dit cruciale voorwaardes wil je
duurzaam herstellen.
Lijfspreuk:
‘You don`t just wake up and become the butterfly. Growth is a process’ – Rupi Kaur
Voornaamste expertise:
Vitaliteitscoach/ Master burn-out coach/ NLP trainer/ bewegingswetenschapper / gewichtsconsulent
Aanvullend: Vitaliteitstrajecten binnen bedrijven / In-company workshops / Yogadocent / mindful
hardlooptrainster/ trainer ervaringsleren
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Persoonlijk vind ik het ontzettend mooi om te zien dat de Vitaliteitsgroep zich hard maakt voor vitale
medewerkers, door op snelle sprong een helpende hand aan te bieden. De hoofdreden om me bij de
Vitaliteitsgroep aan te sluiten is de samenwerking met andere experts. Je kunt alleen nooit alle kennis van de
wereld hebben, dat hoeft ook niet. Samen sta je sterker en ben je in staat complexere vraagstukken op te
lossen.
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Coach: Als coach is het mijn missie om mensen zich weer relaxed, zelfverzekerd, goed
genoeg en energiek te voelen. Alleen als jij je gezond en gelukkig voelt ben je in staat je
unieke talenten gebruiken en in de wereld een verschil te maken.
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