
Gemotiveerder personeel 
Hogere productiviteit 
Minder ziekteverzuim

VEERKRACHTIG
VOORUIT

Voor werkgevers

Voor werknemers

Meer zelfvertrouwen
Flexibeler
Oplossingsgerichter

VEERKRACHT 
COACHINGSPROGRAMMA 



Selfcare 
Je werkritme en perspectief zijn 
veranderd. Je werkt maar door, 
en denkt minder aan jezelf. 
Deze trek biedt je focus, kalmte 
en houvast. 

Een veerkrachtige werknemer is stressbestendig, positief en 
betrokken en gaat flexibel om met veranderingen in de organisatie. 
Op veerkrachtige werknemers kan de werkgever bouwen. 
Hoogste tijd om werknemers veerkrachtiger te maken.

Balance
Je hebt het druk op je werk, 
maar ook in je privéleven. Via 
deze trek ontdek je de juiste 
balans tussen werk en privé. 

Agility for Change
Het leven is vol verandering en 
onzekerheid. Deze trek leert je 
slagvaardig met onzekerheid en 
veranderingen omgaan.

Next Step 
Groeien binnen een organisatie 
vraagt om zelfvertrouwen, doelen 
stellen en uit je comfortzone treden. 
Dat train je via deze trek.  

Keuze uit 4 treks
Werknemers hebben keuze uit 4 verschillende treks, gericht op persoonlijke 
ontwikkeling, transitie, stress en gezondheid.

Een veerkrachtige werknemer…
    Gaat goed om met werkdruk
    Levert betere werkprestaties
    Is betrokken bij de organisatie

Coachingsprogramma Wende Werkt
Wende Werkt biedt een doordacht en wetenschappelijk onderbouwd 
coachingsprogramma dat de mentale en fysieke veerkracht van werknemers 
verhoogt. Via slimme inzichten en technieken krijgen werknemers regie 
over werk- en privésituaties. 

Wat is de kracht van veerkracht? 
Veerkrachtige werknemers gaan flexibel om met veranderingen in de organisatie. 
Ze kunnen goed omgaan met stress en tegenslagen. Dit verhoogt de productiviteit 
en verbetert prestaties.

Werknemer aanmelden? Neem contact op met 
Herbert Dettingmeijer via 0118-616121 of info@wende.nl

VEERKRACHTIGE WERKNEMERS
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TRAJECT JUNIOR TRAJECT MEDIOR TRAJECT SENIOR

Trek naar keuze

Intakegesprek

Online oefeningen 

Wekelijks contact 
met jouw coach

Online coachings-
gesprekken

Tussentijdse 
evaluatiegesprekken

Offline coachings-
gesprekken

Loopbaan-, mentale- 
of vitaliteitscoaching

Ad hoc online 
coachingsgesprekken

1-2 trek(s) naar keuze

Intakegesprek 

Online oefeningen 

Wekelijks contact 
met jouw coach

Online coachings-
gesprekken 

Tussentijdse 
evaluatiegesprekken

Offline coachings-
gesprekken

Loopbaan-, mentale- 
of vitaliteitscoaching

4 ad hoc online 
coachingsgesprekken

Kosten incl. 3 gesprekken: €1.045

26 weken

€ 1.495

Duur:
Kosten:

Loopbaanbegeleiding en/of vitaliteitscoaching 
Verhoog de effectiviteit van het coachingsprogramma met persoonlijke 

loopbaanbegeleiding en vitaliteitscoaching. 

Loopbaancoaching
Een werknemer wil doorgroeien in zijn functie, zoekt meer uitdaging of wil misschien iets 
heel anders doen. Loopbaanbegeleiding biedt inzicht in talenten, motivatie en kansen. 

Mentale coaching / vitaliteitscoaching 
Veranderingen eisen veel veerkracht. Keuze uit fysieke of mentale counseling, zowel online 
en offline (buiten). De werknemer krijgt meer grip op werk- en privésituaties.

    Mentaal traject (veerkracht, motivatie, zelfvertrouwen, energie en focus)
    Lifestyletraject (leefstijl en voeding)

Trek naar keuze

Intakegesprek

Online oefeningen 

Wekelijks contact 
met jouw coach

Online coachings-
gesprekken

Tussentijdse 
evaluatiegesprekken

Offline coachings-
gesprekken

Loopbaan-, mentale- 
of vitaliteitscoaching

Optioneel: 3 ad hoc online 
coachingsgesprekken

Er zijn 3 verschillende manieren om een trek te volgen. Vergroot het resultaat van de 
coaching met het traject dat perfect past bij de werknemer.

13 weken
€ 495

Duur:
Kosten:

13 weken
€ 895

Duur:
Kosten:

Werknemer aanmelden? Neem contact op met 
Herbert Dettingmeijer via 0118-616121 of info@wende.nl

TRAJECTEN

MEEST GEKOZEN
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FAQ

Hoe ziet het online programma eruit? 
Na het kiezen van een trek, krijgt de deelnemer 
toegang tot een persoonlijk dashboard. Hier kan 
de deelnemer elke dag nieuwe oefeningen doen. 
Elk week verandert het thema.

Moet mijn werknemer het traject onder werktijd volgen?
Iedere deelnemer bepaalt zelf zijn of haar eigen tempo en 
heeft elk moment van de dag toegang tot het programma. 
De coachingsgesprekken worden in overleg ingepland.

Hoe wordt de veerkracht van mijn werknemers gemeten?
Het traject start met een veerkrachtscan. Deze scan geeft 
inzicht in de ontwikkelpunten van de werknemer. Aan het einde van 
het traject volgt nog een scan. 

OVER ONS
Herbert Dettingmeijer 
Loopbaanbegeleider

Herbert is coach, loopbaanadviseur en eigenaar van Wende Werkt. 
Hij adviseert en coacht werknemers bij werkgerelateerde vragen. 

Peter van Lit
Vitaliteitsprofessional

Peter is coach, trainer en eigenaar van vitaliteitspraktijk Peter van Lit coaching.
Als vitaliteitsprofessional legt hij in zijn begeleidingen het accent op motivatie, 
focus en veerkracht.

Werknemer aanmelden? Neem contact op met 
Herbert Dettingmeijer via 0118-616121 of info@wende.nl

Wende Werkt, Industrieweg 1a 4382 NA in Vlissingen
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