
Ga voor duurzame
gedragsverandering 
met Vitaliteitscoaching.

Vital people, healthy business.
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Vitaliteitscoaching
Adaptics.
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Vitaliteitscoaching is gericht op het realiseren van duurzame verbe-
tering op het gebied van vitaliteit. Vitaliteit is de motivatie, energie en 
veerkracht waarmee je in het leven staat en het vermogen jezelf fysiek, 
emotioneel, mentaal en spiritueel te ontwikkelen.

Onze vitaliteitscoaches gaan gedurende een traject met me-
dewerkers aan de slag met een persoonlijke hulpvraag. Deze 
hulpvragen kunnen gaan over leefstijl of psychologische ba-
sisbehoeften. De coach zoekt samen met de medewerker 
naar verdieping in de hulpvraag. Waar ligt de oorzaak van de 
vraag? Door deze oorzaak te achterhalen en mee te nemen 
in het coachtraject boeken medewerkers duurzame vooruit-
gang op het gebied van vitaliteit en leefstijl. Zo krijgen zij de 
energie, motivatie en veerkracht om alles uit hun persoonlijke 
kwaliteiten te halen.

We bieden verschillende vormen van Vitaliteitscoaching. 
Deze vind je op pagina 8.

Offerte aanvragen >> Adviescall plannen >>

Hoe werkt
Vitaliteitscoaching?

Voorbeeld leefstijlvragen
Meer bewegen, beter eten, beter 
kunnen ontspannen, beter slapen, 
volhouden van gezond gedrag.

Voorbeeld vitaliteitsvragen
Omgaan met stress, weerbaar zijn, omgaan met conflict, 
verbeteren van relaties, oplossen van dilemma’s, emotio-
nele intelligentie, verbeteren van prestaties/focus.

Eén partij voor al je 
coachvraagstukken

Landelijke 
dekking

Altijd een coach 
beschikbaar

On- en offline 
coachingsvormen

Chivo methodiek 
(wetenschappelijk 

onderbouwd)

https://adaptics.nl/offerte?utm_source=BrochureVitaliteitscoaching&utm_medium=OnlineBrochure&utm_campaign=Vitaliteitscoaching&utm_term=Vitaliteitscoaching&utm_content=offerteaanvraag
https://adaptics.nl/gratis-adviescall?utm_source=BrochureVitaliteitscoaching&utm_medium=OnlineBrochure&utm_campaign=Vitaliteitscoaching&utm_term=Vitaliteitscoaching&utm_content=adviescall
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Waarom
Vitaliteitscoaching?

Adaptics is een vitaliteitsbureau met een helder doel: me-
dewerkers blijvend vitaler maken. Want vitale medewer-
kers zorgen voor een gezonde organisatie. Samen met 
bedrijven kijken we waar uitdagingen liggen en hoe we 
deze zo effectief mogelijk kunnen aanpakken. Wij werken 
met een integrale aanpak die vitaliteit optimaliseert op 
alle niveaus binnen jouw organisatie. Vitaliteitscoaching 
bevindt zich in de fase interveniëren en is één van onze 
interventies waarmee je echt duurzame gedragsveran-
dering realiseert. 

Duurzaam vitalere 
medewerkers

Verkennen

Onderzoeken

Adviseren

Interveniëren

Monitoren



5

Dit levert het 
jouw bedrijf op.

Werkvermogen

De mate waarin een werknemer lichamelijk en gees-
telijk in staat is om het huidige werk uit te voeren, nu 
en in de nabije toekomst.

Besparing per 
medewerker
€489 per jaar

Langdurig 
verzuim is met 
6,1% afgenomen

Dankzij verbetering van 
het werkvermogen

Er is sprake van langdurig 
verzuim als een medewerker 
10 dagen of meer verzuimt.

Berekening op basis van arbeids-
productiviteitsverlies, Blik op werk.

Stijging mate van 
uitstekend werkvermogen 
na coaching:

Minder verzuim

Productievere medewerkers

Minder medewerkers die hinderlijke stress ervaren

Duurzame gedragsverandering

Mogelijkheid tot afstemming met arts

Ontvangst rapportage (vanaf 15 medewerkers)

Duurzame
gedragsverandering

Jouw medewerker heeft na 
het traject het vertrouwen 
om:

Zelfstandig 
verder te gaan

De gedrags-
verandering 
vol te houden

8,7

8,6

“Medewerkers die na het PMO een coachtraject hebben doorlopen zijn niet 
ziek geworden en zijn duurzaam inzetbaar gebleven. De privacy van de 

medewerkers wordt goed gewaarborgd en de rapportage was duidelijk.”

Gemeente Stichtse Vecht

Offerte aanvragen >> Adviescall plannen >>

+61%

https://adaptics.nl/offerte?utm_source=BrochureVitaliteitscoaching&utm_medium=OnlineBrochure&utm_campaign=Vitaliteitscoaching&utm_term=Vitaliteitscoaching&utm_content=offerteaanvraag
https://adaptics.nl/gratis-adviescall?utm_source=BrochureVitaliteitscoaching&utm_medium=OnlineBrochure&utm_campaign=Vitaliteitscoaching&utm_term=Vitaliteitscoaching&utm_content=adviescall
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Dit levert het jouw
medewerkers op.

Medewerkers die vinden dat zij voldoende:

Bewegen

0% 100%
Startmeting

Eindmeting

49,2%

67,2%

Slapen

0% 100%
Startmeting

Eindmeting

52,4%

63,8%

Gezond eten

0% 100%
Startmeting

Eindmeting

77,7%

93,9%

35,5%
loopt minder risico op psychi-
sche klachten en voelt zich 
mentaal sterker
Gemeten door middel van Mental Health Inventory.

Stress & herstel

De groep medewerkers die 
hinderlijke stress ervaart 
neemt af met 31,6% 

De groep medewerkers die vol-
doende herstelt na een werk-
dag is gestegen met 20,3%

Vitale
cijfers.

84%
Geeft aan gelukkig te zijn ná het 
coachingstraject!
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Privacy 
gewaarborgd
Wij nemen de privacy van coachees heel  
serieus. Tijdens het traject wordt zeer per-
soonlijke informatie gedeeld. Deze informatie 
is alleen inzichtelijk voor de coach en coachee. 
Als werkgever krijg je dus geen inzicht in wat 
er tijdens een coachtraject wordt besproken.  
 
Sinds begin 2018 is Adaptics ISO 27001 gecer-
tificeerd. Dit is de internationale bekende norm 
voor informatiebeveiliging. Met de ISO 27001  
certificering tonen we aan dat in onze organisatie  
de beveiliging van alle informatie voldoende is  
geborgd (beschreven, geïmplementeerd & gecon-
troleerd). We voldoen aan de wet- en regelgeving 
op het gebied van beveiliging van gegevens (o.a. de 
AVG).

Deelnemers beoordelen
Vitaliteitscoaching met een 

8,8

Deelnemer Vitaliteitscoaching
Hulpvraag omtrent werkstress

“Vitaliteitscoaching heeft mij geleerd hoe 
belangrijk het is om soms ook ‘nee’ te  
zeggen en te ontspannen. Ik neem nu  

momenten van rust.”

Offerte aanvragen >> Adviescall plannen >>

https://adaptics.nl/offerte?utm_source=BrochureVitaliteitscoaching&utm_medium=OnlineBrochure&utm_campaign=Vitaliteitscoaching&utm_term=Vitaliteitscoaching&utm_content=offerteaanvraag
https://adaptics.nl/gratis-adviescall?utm_source=BrochureVitaliteitscoaching&utm_medium=OnlineBrochure&utm_campaign=Vitaliteitscoaching&utm_term=Vitaliteitscoaching&utm_content=adviescall
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Soorten
Vitaliteitscoaching.

Vitcall
Medewerkers laagdrempelig aan de slag laten gaan met een vitaliteits-
vraagstuk? Dat kan met de VitCall: een kort coachgesprek van 50 minu-
ten. Onze vitaliteitscoaches bieden een luisterend oor en geven gerichte 
persoonlijke adviezen. Een Vitcall draagt bij aan het vergroten van het 
bewustzijn en het nemen van eigen regie over de vitaliteit. Zo zet de 
medewerker een eerste stap om de vitaliteit te verbeteren. 

Duur: 50 minuten
Kosten: € 140 per gesprek

Individueel traject
Tijdens een individueel traject gaat de vitaliteitscoach met één mede-
werker aan de slag met een persoonlijke hulpvraag. Deze hulpvraag kan 
gaan over leefstijl of psychologische basisbehoeften. De coach zoekt sa-
men met de medewerker naar verdieping in de hulpvraag. Waar ligt de 
oorzaak van de vraag? Door deze oorzaak te achterhalen en mee te ne-
men in het coachtraject boeken medewerkers duurzame vooruitgang op 
het gebied van vitaliteit en leefstijl. Zo krijgen zij de energie, motivatie en 
veerkracht om alles uit hun persoonlijke kwaliteiten te halen.
 
 
Duur: 8 uur verspreid over 6 tot 9 maanden 
Kosten:  € 1400

Opvolgingsgesprek
Medewerkers stimuleren om aan de slag te gaan met actiepunten 
vanuit uitgevoerd vragenlijstonderzoek? Maak dan gebruik van het 
opvolgingsgesprek. Een coach gaat 10 minuten met de medewerker in 
gesprek over de resultaten en helpt de medewerker op weg om hier mee 
aan de slag te gaan. In het geval van een opvolgingsgesprek bieden we 
de medewerker, indien nodig, altijd de mogelijkheid tot het afnemen van 
een  interventie. Let op: deze vorm van coaching is enkel af te nemen in 
combinatie met vragenlijstonderzoek vanuit bijvoorbeeld een PMO. 
 
Duur: 10 minuten
Kosten: € 30



Leiderschapscoaching

Onze leiderschapscoaching is gericht op het creëren van meer bewust-
wording bij leidinggevenden van de eigen vitaliteit. Het traject draagt bij 
aan het bereiken van nieuwe doelen en het vergroten van de motivatie 
en veerkracht, zowel bij de leidinggevende als bij zijn/haar medewer-
kers. Onze senior coaches ondersteunen de leidinggevende door te 
spiegelen en door te oefenen met voorbeelden uit de praktijk. 
 
Duur: 1,5 uur per sessie
Kosten: neem contact met ons op

Coach in bedrijf

Onze vitaliteitscoach is op vaste momenten aanwezig in jouw organisa-
tie, zodat medewerkers met alle vragen rondom vitaliteit en inzetbaar-
heid direct terecht kunnen bij de coach. Dit verlaagt de drempel voor 
jouw medewerkers om in gesprek te gaan over hun vitaliteit. Vanuit daar 
formuleren zij gerichte acties en doelen waarmee zij aan de slag kunnen 
gaan. 
 
Duur: halve dag /  hele dag
Kosten: € 500 / € 1000

Groepscoaching
De groepscoaching stelt medewerkers in staat om regisseur te worden 
van hun eigen vitaliteit. Zij worden zich bewust van hun gedrag en ge-
woontes en krijgen concrete handvatten om toe te werken naar een ge-
zonde leefstijl. De kracht van dit programma zit in het gezamenlijk leren. 
Onderdeel van de leercurve is om individuele wensen voor verandering 
te delen met collega’s. Door middel van een buddy systeem stimuleren 
de medewerkers elkaar gedurende het traject om actief aan de slag te 
gaan met persoonlijke doelen. 
 
Maximaal 6 deelnemers per groep. 
 
Duur: online 1,5 uur / offline 3 uur
Kosten: online € 1250 / offline € 1500 

9

Advies welke vorm het beste bij jouw organisatie past?
Maak gebruik van onze gratis adviescall. 

Een van onze adviseurs staat 30 minuten voor jou klaar als sparringpartner. Deze inventari-
seert de huidige stand van zaken en adviseert gericht op jouw organisatie. 

Adviescall plannen >>

https://adaptics.nl/gratis-adviescall?utm_source=BrochureVitaliteitscoaching&utm_medium=OnlineBrochure&utm_campaign=Vitaliteitscoaching&utm_term=Vitaliteitscoaching&utm_content=adviescall


Maak kennis met
enkele coaches.
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Caroline Slikker

Brigitte van Ommen-Haagoort

Jacco Tempelman

“Steeds méér leven, blijven ontwikkelen en anderen daarbij 
helpen, dat geeft mij energie!”

“Mijn energie haal ik uit het motiveren van mensen om alles uit 
het leven te halen.”

“Wind is niet te sturen. Mijn energie komt uit aanpassen van 
de zeilen!”
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Overzicht
kosten.

Coachtraject* 8 uur € 1.400

Vitcall 50 minuten € 140

Opvolgingsgesprek 10 minuten € 30

Groepscoaching (per sessie offline)* 3 uur - prijs excl. reiskosten en ruimtehuur € 1.500

Groepscoaching (per sessie online) 1,5 uur - prijs inclusief afstemming en voorbereiding € 1.250

Coach in bedrijf per dag / dagdeel 4 uur / 8 uur - excl. reiskosten, ruimte op locatie 
vereist

€ 500 / € 1.000

Verlenging coachtraject 2,5 uur € 420

* Aangesloten bij Zilveren Kruis Present? Bekijk dan hier jouw voordeel.

Wij werken 
samen met...

Offerte aanvragen >> Adviescall plannen >>

https://www.zilverenkruis.nl/zakelijk/gezondheidsoplossingen/present/vitaliteitscoaching-individueel
https://adaptics.nl/offerte?utm_source=BrochureVitaliteitscoaching&utm_medium=OnlineBrochure&utm_campaign=Vitaliteitscoaching&utm_term=Vitaliteitscoaching&utm_content=offerteaanvraag
https://adaptics.nl/gratis-adviescall?utm_source=BrochureVitaliteitscoaching&utm_medium=OnlineBrochure&utm_campaign=Vitaliteitscoaching&utm_term=Vitaliteitscoaching&utm_content=adviescall


Adaptics Health & Performance b.v.
Cronjéstraat 10 
6814 AH Arnhem 
T: 088 0223866 
E: info@adaptics.nl 
W: adaptics.nl

Vital people, healthy business.


