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GEEF JOUW TEAM
PERFORMANCE EEN BOOST



 

Als ambitieus team met uitdagende doelstellingen
kan jouw team alle extra energie goed gebruiken.

 
Kampen (een deel van) jouw teamleden met stress,

oververmoeidheid, slechte concentratie, fysieke
klachten en als gevolg een hoog verzuim? Dan is er

nog veel winst te behalen met voeding!
 

Wist je dat:
• Energie voor 70% uit voeding wordt gehaald?
• Een gezonde darmflora essentieel is voor je

immuunsysteem, een helder hoofd en het
verminderen van stress klachten?  

 
In het incompany programma van Regie over je

energie geven we de gezondheid en energie van
jouw team een boost door ieder teamlid een

persoonlijk voedingsadvies te geven gebaseerd op
de leer van de stofwisselingstypes, de

orthomoleculaire voedingsleer en de TCM
(traditionele Chinese geneeskunde).

 
 

 



 

Gezamenlijke kick-off 
Workshop inleiding voedingsgeneeskunde & opbouw
programma (~2,5 uur)

Persoonlijk voedingsadviesrapport per teamlid 
Elk teamlid brengt zijn huidige situatie in kaart o.b.v.
vragenlijsten, een voedingsdagboek en de ontbijttest en
ontvangt op basis hiervan een persoonlijk adviesrapport.

Gezamenlijke follow-up
Wij kijken gezamenlijk naar de resultaten. Hoe staat het team
er voor qua energie en gezondheid? Waar liggen de quick
wins voor het boosten van de teamenergie? (~ 2 uur)

Adviesrapport management
Het management ontvangt de (geanonimiseerde) teamscores,
verbeterpunten en valkuilen en aanbevelingen voor
persoonlijke coachingstrajecten.

Start individuele coaching
Voor geselecteerde teamleden start de 3 maanden coaching.
Waarin stapsgewijs wordt gewerkt aan het invoeren van het
nieuwe voedingspatroon en er extra aandacht is voor
belemmerende gedachten, mindfulness en gepaste beweging 

 

 

Hoe zien de ingrediënten van het programma er globaal uit:



 

 
 

Ben je benieuwd hoe dit programma er voor jouw team of
enkele teamleden uit kan zien en wat ik voor jouw team kan

betekenen? Stuur mij dan een e-mail: 
 

info@regie-over-je-energie.nl
 
 
 

 



"ik heb mij  nog nooit zo goed gevoeld"

"Mijn energie is van een 3 naar een 8 gegaan in
3 maanden"

"ik ben gegaan van een leven vol pi jn naar
een pi jnvri j  leven"

"Mijn eczeem is voor 95% verdwenen"

Wat zeggen Cliënten: 

"Ik had nooit verwacht dat voeding zoveel
impact kon hebben op hoe ik mij  mentaal voel"



"Mijn dipdag op zaterdag 
bestaat niet meer"

"Ik heb veel meer energie
 en fysieke kracht"

"Mijn maalt i jden geven mij  langer
 energie en ik heb weer zin om 

dingen op te pakken"

"Ik heb meer energie, voel mij  minder 
vaak gefrustreerd en ben ook nog eens afgevallen"

"Dat continue angstige gevoel
 van binnen is vol ledig verdwenen"

Wat zeggen Cliënten:


