
1 Meer energie, meer 
rendement  
Vitale medewerkers vol positieve 
energie zijn productiever. Ze oefe- 
nen een geweldige aantrekkings-
kracht uit op collega’s en klanten. 
Gefocust en proactief lopen ze 
graag een stapje harder. Ze zijn 
het ultieme visitekaartje voor 
jouw bedrijf.

2 Wendbaar en open-minded
Je medewerkers ervaren een opge-
ruimd hoofd en hart. Ze gaan beter 
om met stress en tegenslag en 
zitten lekkerder in hun vel. Omdat 
hun zelfvertrouwen toeneemt, 
worden ze meer open-minded 
en oplossingsgericht. Een must 
om optimaal te presteren in een 
snel veranderende wereld.

3 Bevlogen, positieve 
medewerkers 
Je teamleden ervaren meer 
plezier in hun leven en weten 
wat hun unieke bijdrage is. Ze 
commit teren zich aan de bedrijfs-
doelen en dragen maximaal 
bij aan het wij-gevoel. Met als 
resultaat: een winnend team 
dat er helemaal voor gaat!

Wat Mooving People voor jouw team en bedrijf kan betekenen:

De winst? Nog succesvoller ondernemen, nog meer rendement.

En dat is nog lang niet alles. Lees verder en ontdek wat het programma nog meer oplevert.
Voor wie? Voor organisaties die willen bruisen en dankzij een bevlogen team nog succesvoller willen worden.
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De maatschappij verandert in een rap tempo. Door 
de digitalisering staan we 24/7 aan en alles gaat 
steeds sneller. Verwachtingen van klanten en zaken-
partners veranderen daardoor ook. Ze willen direct 
antwoord, een snelle levering, service en kwaliteit 
en dan het liefst tegen een zo laag mogelijke prijs. 
Het zijn ontwikkelingen waar je als bedrijf mee 
om moet gaan, want anders verlies je het van de 
concurrent. Maar hoe pak je zoiets aan? Hoe kom 
je aan een winnend team? Voor veel organisaties 
is dat enorm lastig en een grote bron van stress.

De impact als je nu niets doet

Ondernemen is topsport en vraagt om teamwork. 
Om medewerkers in een goede conditie, mentaal 
sterk en vrij van zorgen en afleiding. Om mede-
werkers die weten waarvoor ze het allemaal doen.

Voor veel organisaties is dit eerder een droom dan 
werkelijkheid. De cijfers liegen er niet om: 1 op de 7 
medewerkers heeft last van een burn-out, het grootste 
deel van het verzuim is werkstress-gerelateerd. Per jaar 
verzuimen werknemers zo’n 7 miljoen werkdagen. Dit 
kost de BV Nederland jaarlijks meer dan 2 miljard euro. 
Voor het MKB betekent dit dat 5 mensen 20% harder
moeten werken om het verlies in tijd, productie en geld 
van 1 zieke medewerker te compenseren.

Kijk eens kritisch naar je eigen bedrijf. Hoe staat het 
met het energielevel van jouw medewerkers? Hoeveel 
kost verzuim jou? En als je nu niets doet, hoe is de 
situatie dan over een jaar? 

Jouw mensen bepalen hoe het spel wordt gespeeld. 
Wil je aan de top blijven dan heb je een trainer en coach 
nodig.

Je team 
in 

topvorm

Herken je deze uitdaging? 

Unieke tool: de VitaliteitsScan©

De VITALITEITSSCAN© is een zeer krachtige, unieke tool die je een nieuwe kijk 

geeft op je organisatie. Verborgen energieverslinders,  die zonder deze scan 

onopgemerkt blijven, worden glashelder zichtbaar. Dankzij de goed doordachte 

opbouw van de VitaliteitsScan© heb je direct in beeld waar je al goed bezig bent 

en waar juist veranderingen wenselijk zijn. Doe je voordeel met onze inspire-

rende werkwijze en aanstekelijke energie en ga voor een vitale organisatie. 

Dankzij deze tool, die écht werkt, maak je een vliegende start!

Het resultaat van deze training

  Bevlogen, betrokken en bruisende medewerkers
  Blijvend positieve verandering in je team en bedrijf
  Nog betere bedrijfsresultaten

De succesformule die hierachter schuilgaat:

•   Je medewerkers bundelen hun krachten. Ze komen  
in een winning mood met als gezamenlijk doel:  
nog succesvoller zijn. 

•   Jouw medewerkers zetten zich actief in voor de  
missie en doelen van het bedrijf.

•    Er ontstaat een gezonde, vitale bedrijfscultuur.  
Mensen stellen zich positief en proactief op en  
denken in oplossingen.

•    Je team kan meespelen in de Champions League.  
Het is veerkrachtig, weerbaar en wendbaar.

•   Er ontstaat een positieve vibe, waardoor ze efficiën-
ter, productiever en met meer plezier werken.

•   Je krijgt een organisatie met bevlogen,  
gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers. 

‘Als we in de race willen blijven, moeten we optimaal 
                                             presteren met een winnend team.’ 

moovingpeople.nl

Aan de slag met Mooving People

In 3 stappen naar een vitaal en winnend team:

1    VitaliteitsScan© – Met deze workshop krijg je als 
team helder wat je energiebrengers zijn en wat je 
energievreters. Hiermee zet je ‘vitaal werken’ bin-
nen je organisatie op de kaart. Dankzij de direct 
toepasbare tips en tools maak je een vliegende 
start en geef je vooral aandacht aan winstpakkers.

2      Trainingsprogramma – We gaan in teamverband 
aan de slag met vitaliteitsthema’s, zoals stress, 
werkplezier en live-work balans. Met de Boven de 
Lijn®-methode leren we je team positief denken 
en doen. We realiseren verbinding en energie.  
We brengen kennis, inzicht en inspiratie die jouw 
medewerkers motiveren om blijvend vitaler te zijn.  

3    Counseling en coaching – Een-op-een aan de 
slag met de individuele uitdagingen van je mede-
werkers. Hierdoor komen ze blijer en energieker 
terug op de werkvloer.

Wat levert het programma van Mooving People jou op?  
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Ga voor zorgeloos en moeiteloos werken, met 
meer energie en werkplezier. Gun jezelf een 
bevlogen en energiek team. Werk met blije 
medewerkers die direct bijdragen aan nog meer 
succes! De vele professionals die je voorgingen 
waardeerden deze zeer succesvolle aanpak 
met een 8+! Dus, zet vitaal werken op de kaart. 
Voor jezelf en je organisatie. 

meer info?
Neem contact op met Desiree Dankers:
 +31 642 145 415
 Desiree@moovingpeople.nl

Kom in actie, ga ervoor!
“Onze organisatie is vanuit een breed  
         perspectief onder de loep genomen. 
De organisatie levendig en gezond     
            houden is daarbij altijd het  
       uitgangspunt geweest.” 

“De VitaliteitsScan voor organisaties   
        doen is zéér waardevol, 
de essentie te pakken krijgen 
        is zeker gelukt.” 

Bel nu met 
Desiree

+31 642 145 415
Wie zijn wij?  De tools en trainingen van Mooving People zijn ontsproten 
aan het creatieve brein van Desiree Dankers en Berry Koeleman. 

Desiree Dankers is een 
zeer ervaren businesscoach, 
adviseur en trainer op het 
gebied van vitaal werken, 
werkgeluk en werkstress en 
burn-outpreventie. Haar 
missie is de enorme kracht 

van vitaliteit te laten werken voor heel de BV 
Nederland. Elk team dat met haar aan de slag 
gaat, ervaart het: leven met passie en een 
opgeruimd hart en hoofd draagt direct bij aan 
nog meer zakelijk succes! 
Desiree is Partner bij Koeleman Sterk & Partners, 
en eigenaar van Mooving People.

Berry Koeleman is onder-
nemer in hart en nieren. Hij 
bracht tientallen bedrijven 
tot grote bloei, wat hem tot 
inspirerend voorbeeld maakt 
voor mensen die succesvol 
willen zijn. Heftige gebeur te-

nissen later in zijn leven daagden Berry uit tot 
persoonlijke groei. De kennis en inzichten die 
hij opdeed, zet hij nu in om anderen zakelijk 
en persoonlijk te helpen groeien. Hij is de 
bedenker van Boven de Lijn® 
Berry is Initiatief nemer en oprichter van Koeleman 
Sterk & Partners. 

Over Boven de lijn®  Veel mensen zijn onder de lijn: ze hebben weinig plezier in hun werk, klagen en mopperen en demo-
tiveren de mensen om hen heen. Boven de lijn® gebeuren juist de leuke dingen. Daar zijn mensen succesvol en beleven ze de mooie 
momenten. Met aansprekende, direct toepasbare tools leert de Boven de Lijn®-methode mensen boven de lijn te komen én te  
blijven. Die vaardigheid verwerven ze met veel gemak, dankzij de focus op humor en plezier. 
De Boven de Lijn®-methode vormt de basis van de trainingen, coaching en vele andere tools bij Mooving People.


