
Een verandering vindt plaats als gewone mensen buitengewone dingen doen

RENEW MENTAL COACHING



Wat je van mij kunt verwachten:

Het investeren in je mentale kracht levert je gegarandeerd winst op en is een prachtige weg
om samen te bewandelen. Wandel je mee?

Mental coaching trajecten en opleidingen (individueel/groepen)
Werkgeluk opleidingen en coaching
Lezingen, workshops en mental bootcamps

Een verandering vindt plaats als gewone mensen
buitengewone dingen doen

Roy Beunk

Coachen, trainen en begeleiden van individuen en teams heeft altijd al mijn 
interesse gehad. Op zakelijk, privé en sportief gebied heb ik in de afgelopen jaren 
mijn bijdrage kunnen leveren. Anderen helpen zich te ontwikkelen en mensen in 
mijn omgeving een goed gevoel geven loopt als een rode draad door mijn leven. 

De afgelopen decennia heb ik me binnen diverse verkooporganisaties naast mijn sales 
taken ook nadrukkelijk bezig gehouden met het begeleiden en coachen van collega’s 
en teams. Deze periode heeft mij geleerd, dat het blijven ontwikkelen van je kennis en 
vaardigheden de beste investering is om beter te worden dan jezelf.

Door te blijven investeren in mijn persoonlijke groei en de durf om mijn
grenzen te verleggen, ben ik steeds meer de persoon geworden die
ik wil zijn.  De opleiding tot Mental Coach was een logische vervolg stap. 
Het was de plek waar kennis en levenservaring elkaar meer en meer 
hebben versterkt. RENEW Mental Coaching is een direct uitvloeisel 
van mijn ambitie om mijn kwaliteiten, ervaring en kennis met de 
nodige passie in te zetten. 

De huidige maatschappij transformeert in een steeds hoger
tempo en velen onder ons hebben moeite de juiste balans
te behouden. Jezelf mentaal kunnen coachen is een geweldig
middel om de hectiek van alledag het hoofd te bieden. Rust,
balans en je goed voelen willen we toch allemaal? Positiviteit,
optimisme en vitaliteit zijn het fundament.

Een gezonde geest in een gezond lichaam laat je niet alleen nu goed leven, maar is ook
de basis voor een succesvol en gelukkig leven in de toekomst.
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Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken
Blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht

 
Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht

Blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd
 

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd
Blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan

 
Als ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan

Blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt
 

Willem Wilmink
 



RENEW MENTAL COACHING
Je mentale ontdekkingsreis 

Elke dag streven we naar een vitaler, bevredigender, passievoller en gelukkiger leven.

Of dit nu je persoonlijke situatie betreft, meer succes op zakelijk of sportief vlak of 
gewoon de wil om te ontdekken wie je nu werkelijk bent. De hang naar meer groei, 
vrijheid en avontuur maakt het allemaal nog uitdagender. Bewust en onbewust 
worden we hierbij door de wereld om ons heen beïnvloed, maar beïnvloeden we ook 
zelf. Het lijkt simpel, maar is zeker niet eenvoudig.

Dus hoe kun je nu de kloof dichten tussen waar je nu staat en waar je graag wilt zijn?

Uitdagingen maken het leven interessant

Je persoonlijke leven heeft een push nodig 

Is het tijd voor verandering? Op zoek naar groei, avontuur en 
vrijheid. Oude gewoontes en routines de deur uit? Anders 
leren denken en doen. Ik sta voor je klaar om je zowel op 
privé als zakelijk vlak te ondersteunen.

Coachingsmetode:
Gewoon Doen * Lees meer

Je zakelijke leven naar een hoger plan

Ik help individuele medewerkers, bedrijven en organisaties 
met het bouwen aan een betere en motiverende 
werkomgeving. Samen groeien naar een een hoger niveau 
waar posiviteit en plezier zorgen voor betere resultaten en 
meer werkgeluk.

Coachingsmethode: Werkgeluk en Gewoon Doen op de 
Werkvloer

Lees meer

* Bron: methode Gewoon Doen - PROMEG

https://renewmc.nl/
https://renewmc.nl/


Een krachtige ontdekkingsreis

Mental Coaching
Veranderen is best simpel, maar niet eenvoudig. Wanneer jij je goed 
voelt presteer je beter en zul je meer succes hebben! En wie wil er nu 
niet meer zelfvertrouwen hebben, meer innerlijke rust en een positiever 
zelfbeeld? In individuele of groepssessies leg ik uit welke invloed het 
denken en gedachten hebben op het gevoel en het gedrag. Dit inzicht 
is het begin van je verandering. Iedereen heeft zelf de keuze welke kant 
hij of zij op wil. Stel doelen in je leven om je eigen ambities te realiseren. 
Het begint altijd met een gedachte, die gedachte bepaalt je gevoel, het 
gevoel bepaalt je gedrag en je gedrag bepaalt uiteindelijk je dagelijks 
functioneren.

Gewoon Doen
In tien stappen naar zelfbewustzijn. Om inzicht te krijgen in wie je 
werkelijk bent, is een verandering van denken nodig. Door anders te 
leren denken, oplossingsgericht, met gezond verstand en eerlijk zijn 
tegen jezelf, leer je beter om te gaan met stress, tegenslagen, 
negativiteit, beperkende overtuigingen en algehele gezondheid. Leren 
omgaan met je emoties vereist grip krijgen op je denken. Verandering 
van je denken zal een effectieve bijdrage leveren aan betere kwaliteit 
van leven.

Werkgeluk
Wanneer medewerkers in organisaties weinig betrokken zijn, komen 
zaken als productiviteit, �exibiliteit en creativiteit onder druk te staan. 
Onderzoek toont aan dat gemiddeld 25% van de werkende 
Nederlanders één of meerdere slechte dagen per week ervaart, die 
werk gerelateerd zijn. Meer werkgeluk leidt tot minder verzuim, 
minder stress, een hogere kwaliteit van dienstverlening en klant 
tevredenheid. 

Als je streeft naar een gezonder, bewuster en gelukkiger leven, maar je bent nog op zoek naar 
de juiste impuls, lees dan vooral verder. Een goed samenspel en dito balans tussen je mentale 

en fysieke systeem zal al je aandacht vragen. Om je huidige leven te veranderen, zul je jezelf 
fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel moeten ontwikkelen. Deze uitdaging vraagt de 

nodige energie, durf, motivatie en veerkracht. Het vereist lef om keuzes te maken, maar het is 
de enige manier om een betere versie van jezelf te worden. Een verandering van jezelf begint 

altijd van binnenuit. Als je wilt veranderen, verander dan ook. De wereld om je heen zal als 
vanzelf met je mee veranderen.

Wil jij je leven buitengewoon maken?
Is het tijd om je vastgeroeste gewoonten eens onder handen te 
nemen? Ik help je graag de juiste richting te vinden.



Verandering begint bij jezelf
Iedereen heeft zelf de keuze welke kant hij of zij op wil

BreinPraat
Wat zeg je als je tegen 
jezelf praat? Waarom 
doen we wat we doen 
en welke invloed 
hebben onze gedachten 
en overtuigingen? Ga 
het gesprek met jezelf 
aan en krijg inzicht in 
wie je bent en wie je wilt 
zijn.

Leukerleven
Elke dag vol energie wakker 
worden en je constant goed 
voelen is toch wat je wilt? 
Het leven volop leven en 
genieten van alles wat een 
dag je brengt. Gewoon een 
leuker en bevredigender 
leven? Mag ik je helpen de 
juiste richting te vinden?

Mental Bootcamp
Je persoonlijke grenzen 
verleggen vereist lef en 
doorzettingsvermogen. 
Het begrip comfortzone 
houd je tegen om meer te 
durven en te doen. Bij je 
geboorte waren er echter 
helemaal geen grenzen.
Waar komen ze dan 
vandaan en hoe kom je 
ervan af?

In het leven draait het om het maken van keuzes en dat geldt ook 
voor de vormen van coaching. Ben je toe aan een 1-op-1 sessie, een 

teamsessie, een mentale bootcamp of wil je één van de programma’s 
of opleidingen volgen? Een uitdagende keuze, waar ik je bij kan 

begeleiden. Via een intake-gesprek bepalen we je uitdagingen en 
doelstellingen. Het gesprek duurt ongeveer een uur en de locatie zal 

in onderling overleg bepaald worden.

Laten we
kennismaken!

GRATIS
intake-gesprek?

Keuzes maken doen we elke dag meerdere keren en vaak doe je het op de automatische 
piloot. Onbewust kies je voor de meest voor de hand liggende opties. Je gewoonten en 

routines bepalen welke richting je op gaat en je comfortzone geeft de grenzen aan van je 
keuzes. Het mentale keuze menu is enorm, maar toch durf je nauwelijks te proeven van de 

nieuwe smaken. Elke verandering staat of valt met de keuzes, die jij maakt. Een verandering is 
geen vaardigheid, maar vraagt om een andere manier van denken.

Denk jij dat je klaar bent voor het maken van nieuwe keuzes?
Kom gerust eens vrijblijvend proeven!

Lees meer

https://renewmc.nl/contact/
https://renewmc.nl/contact/
https://renewmc.nl/coaching/mentale-proeverij/


Mental Coaching: de weg naar mentale �theid

Wat is nu eigenlijk mentale �theid?
Mentale �theid is de �theid van de geest. Als je aan �theid denkt, denk je al snel aan je lijf. 
Aan je conditie, je spierkracht en je �guur. Mensen die zich �tter willen voelen richten hun 
pijlen daar dan ook op. Ze gaan meer bewegen, vroeger naar bed, stoppen met roken en 
gaan gezonder eten. Maar vaak vergeten ze de verzorging van hun geest, terwijl dat net 
zo belangrijk is. Als je namelijk niet alleen lekker in je vel, maar ook lekker in je hoofd zit, 
functioneer je beter, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en kun je 
uitdagingen beter de baas.

Hoe train je mentale �theid?
Hoe we fysiek �tter worden, dat weten we inmiddels allemaal wel. Maar hoe word je 
mentaal �tter? Er zijn een aantal dingen, die je kunt doen om je mentale �theid te 
vergroten:

Leef met een missie
Stel doelen
Denk vermogend
Wees optimistisch
Leef bewust
Zorg voor vriendschap
Pieker niet
Denk in oplossingen 
Leef gezond

Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het vergt
oefening en discipline om je mentale �theid
te vergroten. Wat dat betreft is er niet veel verschil
met je fysieke �theid. Als je de marathon wilt
lopen, ben je er ook niet met een paar keer
trainen. Maar aan kleine dingen merk je al
snel, dat het werkt. Je ziet ineens weer hoe
geweldig je partner eigenlijk is,  je hebt
een bijzonder gesprek met een vriend(in),
je zegt eindelijk eens nee tegen een klus
op je werk en je bent relaxter. Dat geeft
een goed gevoel en werkt motiverend.



Kan iedereen mentale �theid trainen?
In principe kan iedereen aan de slag met het trainen van zijn of haar mentale �theid. 
Oefeningen als het trainen van een positieve blik, het investeren in de mensen om je heen en 
het nadenken over een persoonlijke missie zijn zinvol voor iedereen.

De uitgangspunten van mental coaching 

Zie jezelf als een systeem
 

Fysieke en mentaal
Lichaam en geest

Mental Coaching
is een proces

 
Verandering van 

gewoonten kost tijd
Wilskracht en 

doorzettingsvermogen 
worden uitgedaagd

Bepaal een missie
 

Wie wil je zijn? 
Wat wil je worden?
Hoe ga je dit doen?

En waarom?

Leef vanuit het centrum
Flow

Waarnemen
Zelfbewustzijn

Creativiteit
Groei

Succes
Geluk

Pak beperkende
overtuigingen aan

Anders denken
Oplossingsgericht
Gezond verstand

Eerlijk zijn tegen jezelf

Gebruik selftalk
 

Emoties
Kracht van je gedachten

Overtuigingen
Wat zeg je wanneer je

tegen jezelf praat

Let op je ademhaling
 

Buikademhaling
Rust als basis voor groei

en kracht
Fysieke en mentale

ontspanning

Focus
 

Het centrum
Gerichte aandacht

BeïnvloedingLeef nu
 

Gisteren is verleden tijd
en morgen is nog 

toekomst
Je moment is nu



Coachingsmethodiek



De Methode
Het is niet louter een methode, het is een 
manier van zijn… als ondernemer, leider, collega, 
partner, ouder, teamleider, leraar, werkgever of 
werknemer.

Gewoon Doen leert je de kwaliteit van je 
persoonlijke leven, maar ook je functioneren 
tijdens je werk te verbeteren. Het geeft je veel 
kennis en inzicht in het mentale systeem van de 
mens (jezelf). Je gaat anders leren denken, 
oplossingsgericht en dat met een gezond 
verstand. Je leert je emoties onder controle te 
houden en te leven vanuit je centrum, leert je 
gedrag te sturen. Het bevordert oneindig veel 
menselijke eigenschappen waaronder 
productiviteit, gezondheid en discipline.

Gewoon Doen

Opleiding en programma’s
Het leven is niet alleen een leerproces, het is ook een groeiproces in het ontwikkelen naar 
een hoger bewustzijn. De opleiding Gewoon Doen is anders dan reguliere opleidingen. Om 
je in je element te voelen moet je leren hoe je eigen systeem functioneert, moet je meer 
kennis over jezelf hebben. Heel veel mensen zijn slim en intelligent, maar dat is niet de basis 
om gelukkig te zijn. Doordat je meer kennis hebt over jezelf, ontstaat er een enorme 
hoeveelheid creatief vermogen dat je kunt aanspreken. Volgens ons kan bijvoorbeeld een 
ondernemer zijn beroep beter uitoefenen wanneer hij ook Mental Coaching beheerst, 
omdat hij dan veel meer met afstand naar de mensen kan kijken en ze beter kan adviseren.

Vooral in deze tijd heb je veel te maken met mentale spanningen. Gewoon Doen moet je 
zien als een proces. Als investering in jezelf. Groeien in Zelfbewustzijn. Je bent steeds meer 
in staat om oude programmering te vervangen door nieuwe. Stap voor stap, woord voor 
woord. Het Gewoon Doen! Niet meer wantrouwend zijn tegenover het programmeren van 
je onderbewustzijn. Je weet dat het begint bij je gedachten. Het heeft gewoon tijd nodig. 
Blijf luisteren, blijf kijken, blijf leren en blijf met jezelf praten. Het is heel goed mogelijk om 
een geweldige carrière op te bouwen en ook nog een geweldig leven te hebben. De kunst is 
om balans te krijgen in bijvoorbeeld carrière, relatie en gezondheid.

Verandering begint bij jezelf
 

Mental Coaching Gewoon Doen leert je de capaciteit te ontwikkelen
om diegene te worden wie je wilt ZIJN



In tien stappen naar zelfbewustzijn

Anders leren denken, oplossingsgericht, eerlijk zijn tegen jezelf en denken met gezond verstand. 
Dat is de Mental Coaching methode Gewoon Doen.

Zelfbewuste personen worden, jezelf leren coachen. Leren omgaan met jouw emotie.
Praten met jezelf, praten met elkaar. Je eigen emotie onder controle krijgen en niet de emotie 
van een ander accepteren wanneer je dat niet wilt. Simpel en geniaal.

Alleen simpele methodes werken echt. En niet voor de korte termijn maar voor altijd.
Wil je iets nieuws, doe dan iets nieuws! Gewoon Doen verandert je manier van denken volledig. 
Emoties als afgunst, woede, verdriet, angst, jaloezie, kwaadheid, drang, gevoel onder controle 
krijgen. Ermee om leren gaan, kun je leren!

Centrum

Genieten

Emoties

W.I.M.

Nu

Ontspan

Organiseer

Evolutie

Denken

OplossingNiet 
accepteren

Zelfbewustzijn is essentieel om succes te hebben
Je bewust zijn van het feit, dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen leven

Stralen van zelfvertrouwen
Voelen zich verantwoordelijk
Denken in oplossingen
Zijn helden
Hebben moed

Zijn in balans
Kunnen omgaan met emoties
Verspillen geen woorden
Maken geen ruzie
Zeuren en klagen niet eindeloos

Gewoon Doen

Zelfbewust mensen



Gewoon Doen

De weg naar succes en geluk is geen geplaveide weg. Om in een constante staat van �ow te 
komen, is aandacht voor alle factoren nodig, die je leven zowel positief als negatief beïnvloeden.

Flow ontstaat als er een samenspel is tussen alle factoren onderling zonder een oordeel te vellen 
over goed en fout. Als er sprake is van balans tussen creativiteit, groei, eigen verantwoording, 

vrijstromend denken, het onderbewustzijn, winst en geluk bevind je je in het centrum. 

Via �ow naar een beter leven

8
Gezondheid

Relatie / Gezin
Jezelf 

ontwikkelen
Sport

Balans
Gezonde basis

Prestaties
Geluk

Succes

Bewustwording
Energie

Structuur / Regelmaat
Duidelijkheid in communicatie

Vrijheid in doen en denken / Uitdagingen
Samenwerken / Gezamenlijke doelen

Visie / Missie
Verantwoordelijkheid

Organisatie Drijfveren
Ambities

Passie - Samen - Avontuur - Vrijheid - Genieten

8
 

Rust
Ontspanning  

8
 

Carrière
Geld 



De tien stappen van Gewoon Doen geven handvatten om op een simpele en effectieve wijze
meer te kunnen genieten van het leven en meer geluk te ervaren. Alleen simpele methodes werken!

Breng Gewoon Doen in de praktijk middels een van de programma’s
en ervaar hoe je meer geluk kunt creëren.

Waarom mental coaching Gewoon Doen

BASIC

PRO

MASTER

PLUS

Beginnen
Doorgronden van het mentale systeem, leider worden over jezelf,
omgaan met emoties, duidelijke doelen stellen in al je succesfactoren,
gedachten veranderen. Dit programma bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur
eens per maand. Literatuurstudie van circa 2 uur per week. Investering € 750,-.

Begrijpen
Doorgronden van Mental Coaching Gewoon Doen, verdieping in het 
coachen van jezelf, doorgronden van het communicatieproces, 
persoonlijk leiderschap op een hoger niveau, weten wie je wilt zijn.
Dit programma bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur, eens per 
maand. Literatuurstudie van circa 3 uur per week. Investering € 1125,-.

Doorgronden
Doorgroeien in zelfbewustzijn, het doorgroeien als coach van jezelf.
Alle aspecten van Gewoon Doen kennen. Klaar zijn om een volgende start te
maken in je leven, klaar voor de toekomst. Je niet gewoon goed voelen, 
maar buitengewoon goed! Dit programma bestaat uit 8 bijeenkomsten
van 3 uur eens per maand. Literatuurstudie van circa 5 uur per week.
Investering € 1475,-.

Borging
Het borgen en onderhouden van Mental Coaching. Deze actuele 
themabijeenkomsten worden 4 keer per jaar georganiseerd gedurende 3 uur 
voor cursisten, die minimaal het programma Gewoon Doen Basic hebben 
afgerond en een terugval in hun oude structuur willen voorkomen. De totale 
investering van de Plus bijeenkomsten bedraagt € 365,- per jaar of € 32,- per 
maand.

Alle bijeenkomsten zijn inclusief readers, 
studieboeken, digitaal Gewoon Doen paspoort en 
versnaperingen voor de inwendige mens. Na het 

succesvol afronden van het Basic programma 
ontvang je van ons een deelname certi�caat.

Na het afronden van  de Pro en Master ontvang je 
een diploma. 

Inschrijven

https://renewmc.nl/contact/


Blank Template
Werkgeluk  



Werkgeluk

Wanneer medewerkers in organisaties weinig betrokken zijn, komen zaken als productiviteit, 
�exibiliteit en creativiteit onder druk te staan. Waar mensen met elkaar werken zullen op den 
duur ook situaties ontstaan waar de communicatie niet lekker verloopt of waar niet iedere 
medewerker even gemotiveerd is.

Onderzoek toont aan dat gemiddeld 25% van de werkende Nederlanders één of meerdere 
slechte dagen per week ervaart, die werk gerelateerd zijn. Meer werkgeluk leidt tot minder 
verzuim, minder stress, een hogere kwaliteit van dienstverlening en klant tevredenheid. 
Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn niet alleen een verademing voor de sfeer en 
communicatie in een team, maar hebben ook een positieve invloed op de algemene 
productiviteit en de resultaten van een onderneming.

Met deze programma’s leren je individuele medewerkers en leidinggevende, hoe ze zelf hun 
eigen werkgeluk kunnen vergroten, hoe je dit als organisatie kunt faciliteren, hoe je dit 
meetbaar maakt, wat gelukkig leidinggeven inhoudt en hoe je dit toepast en hoe je succesvol 
veranderingen teweegbrengt om een gelukkige(re) organisatie te worden.

Hoe kun je de betrokkenheid van de medewerkers binnen 
je organisatie en hun werkgeluk vergroten?



Zingeving
Wie ben ik? Wat doe ik? Wat wil ik? En wat betekent dat voor mij in termen van succes en 
geluk? Mensen werken extra hard voor een doel buiten zichzelf. Mensen die intrinsiek 
gemotiveerd worden, leggen evenveel nadruk op winst als op doelen buiten zichzelf.

Autonomie
Autonomie is de zelfbeschikking van het individu of van een natie zonder overheersing door 
een andere entiteit. Wanneer je autonoom bent, handel je onafhankelijk van wat anderen 
van je vinden. Je doet de dingen vanuit een innerlijke drijfveer.

Persoonlijke groei
Persoonlijke groei gaat over het ontwikkelen van je eigen strategie rond het merk “ik”.
Wat is het belang van je persoonlijke uitstraling? En hoe optimaliseer je je eigen “ik”? Hoe kom 
je in een staat van �ow, waarbij je je sterk en ef�ciënt voelt? Op je toppen van je kunnen en waar 
de geluk ervaring hoog is.

Vitaliteit 
Vitaliteit is het samenspel tussen je energie, motivatie en veerkracht en hoe je deze in het 
dagelijkse leven met elkaar verbindt.
Het is ook het vermogen om jezelf fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te 
ontwikkelen. Vitaliteit heeft betrekking op zowel je mentale als fysieke systeem. Beide zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Relaties 
Verbinding met andere mensen en collega’s is een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk. 
Positieve relaties, op en buiten het werk, worden gekenmerkt door emotionele draagkracht, 
veerkracht en openheid.

De 5 pijlers
Werkgeluk is gebaseerd op de volgende 5 pijlers:

De basis voor deze pijlers is gestoeld op drie universeel 
aangeboren psychologische behoeften, namelijk autonomie, 
competentie en verbondenheid*. Een belangrijke voorwaarde 
om gemotiveerd, productief en gelukkig te zijn, is dat mensen  
gehoor geven aan deze drie elementen.

* Bron: Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000)



Het werkgeluk aanbod bestaat uit 2 opleidingen, waarbij één programma zich richt op de 
teams en afdelingen van bedrijven en organisaties. Denk hierbij aan Directies, HRM, P&O en het 
management. Het tweede programma is speci�ek bedoeld voor de individuele medewerker.

Je eigen medewerkers leren hoe ze zelf hun werkgeluk kunnen 
vergroten, hoe je dit als organisatie kunt faciliteren en meetbaar kunt 
maken? Wat houdt gelukkig leidinggeven in en hoe pas je dit toe?
Succesvol veranderingen teweegbrengen om een gelukkige(re) 
organisatie te worden. 
Deze opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3,5 uur eens per 
maand met een totale investering van € 1475,- per deelnemer. 
Literatuurstudie van circa 5 uur per week.
Deze opleiding is in het bijzonder geschikt voor professionals 
werkzaam binnen het HR-vakgebied, managers, leidinggevenden en 
ondernemers om werkgeluk te implementeren binnen je organisatie.

WERKGELUK

Ontwikkel je Werkgeluk?

GEWOON 
DOEN OP DE 
WERKVLOER

Dit programma richt zich op medewerkers van bedrijven en 
organisaties, die zich willen focussen op hun eigen werkgeluk en de 
kennis over gelukkig werken willen vergroten en dit ook in de 
praktijk zelf willen toepassen. Dit programma bestaat uit 4 
bijeenkomsten van 2,5 uur eens per maand met een totale 
investering van € 1000,- per deelnemer.
Literatuurstudie van circa 2 uur per week.

Een groot deel van onze tijd brengen we door op het werk. Hoe zou het zijn om op het werk een 
geweldige tijd te hebben? Nu zijn juist stress, spanningen en individuele emoties, de 
belangrijkste oorzaak van het ontbreken van plezier op de werkvloer. Het hebben van positieve 
emoties en gevoelens dragen in grote mate bij aan het hebben van plezier en ontspanning, 
zowel op het werk als privé. Daarbij draait het bij werkgeluk ook om het kunnen inzetten van de 
individuele talenten en kwaliteiten, zodat elke medewerker de ruimte krijgt om zichzelf verder te 
ontwikkelen. En dit is uiteindelijk belangrijk om een positief zelfbeeld te creëren en meer 
zelfvertrouwen te krijgen. Hoe kun je jouw werkplezier en werkgeluk zo optimaal mogelijk 
maken? Met dit programma leer je hoe jezelf je eigen werkgeluk en mentale weerbaarheid kunt 
ontwikkelen.

Het programma is gebaseerd op de pijlers: Persoonlijke Groei, Vitaliteit en Relaties.

Alle bijeenkomsten zijn inclusief readers, 
studieboeken, Werkgeluk paspoort en  

versnaperingen voor de inwendige mens.
Na het succesvol afronden van de programma 's 

ontvang je van ons een diploma. 

Inschrijven
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Breinpraat - Leuker Leven
Mental Bootcamp

Laten we samen aan iets moois bouwen
 

Denken, durven en doen met focus op je 
gedachten, emoties, gevoel en gedrag. Jezelf 

mentaal kunnen coachen is een geweldig middel 
om de hectiek van alledag het hoofd te bieden.

 
Rust, balans en je goed voelen willen we toch 

allemaal?
Het is tijd voor verandering!

 
Inhouse of lekker in de buitenlucht bewegen, 

denken en doen richting effectieve resultaten. Wil 
jij weten wat een coach voor je kan betekenen of 

wat jezelf kunnen coachen je kan opleveren? Lees 
dan verder:

Coachen met passie   



Het brein gelooft simpelweg alles wat je het het meest 
vertelt, dus hoe praat jij nu eigenlijk met jezelf?

Breinpraat
Tijd voor een goed gesprek

Wat zeg je als je tegen jezelf praat?

Het Brein Praat is een interactief 
programma over je denken en doen. 
Waarom doen we wat we doen en welke 
invloed hebben onze gedachten en 
overtuigingen?

Je wordt dagelijks niet alleen 
door je omgeving geprikkeld, 
maar je grijze massa overtreft 
regelmatige een heftig 
debatterende Tweede Kamer. 
Hoe ga jij om met deze boeiende 
maar energie slurpende 
inwendige gesprekken? Krijg 
inzicht en leer met jezelf praten.

Waar gaan we het over 
hebben met elkaar:

Denken en doen
Zintuigen en voelen
Emoties en zijn
Selftalk – Laat maar kletsen
Grenzen bestaan niet
Gedrag ben jij
Zelfbeeld
Positieve af�rmaties

Het is tijd voor BreinPraat
Investering  € 395,-

Dit is inclusief studiemateriaal, 
kof�e en thee. 
Literatuurstudie van 3 uur per 
week.

De sessies zullen in een kleine 
setting plaatsvinden met 
maximaal 6 personen. Het is 
ook mogelijk om BreinPraat 
als 1-op-1 traject te volgen. Bel 
mij voor de mogelijkheden.

Is het tijd voor een goed 
gesprek?

Het Programma
In 3 sessies van 2 uur neem ik je 
mee in de wereld van BreinPraat 
en Gewoon Doen. In een relaxte 
en wisselende omgeving krijg je 
inzicht in jezelf en maak je de 
eerste stappen in je persoonlijke 
groei.

Laten we afspreken
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Elke dag vol energie wakker worden en je constant goed voelen is toch wat je wilt. Het 
leven volop leven en genieten van alles wat een dag je brengt. Het is wat we eigenlijk 

allemaal willen, gewoon een leuker leven. De wereld om ons heen vertoont echter 
nogal wat scheurtjes.

LeukerLeven

Laten we samen aan iets moois bouwen

Je gewoon goed voelen

Jezelf leren coachen naar een leuker en 
bevredigender leven door individuele begeleiding 
begint bij een goed gesprek. 

Je ervaart momenten van somberheid, angst, stress 
en onrust. Onzekerheid is je dagelijkse navigatie, die 
zwaar aan een update toe is. Moeheid en 
rusteloosheid spelen je parten. In momenten van 
rust pieker je je suf over de oorzaken en de gevolgen 
zonder ooit de oplossing te vinden.

Je fysieke en mentale �theid kun je niet los van 
elkaar zien. Het is net zout en peper. Ze zijn beide 
totaal verschillend, maar zonder deze twee is alles 
smaakloos. Je lijf geeft regelmatig signalen af in de 
vorm van pijntjes, die niets met je fysiek te maken 
hebben. Andersom heeft je mentale welbevinden 
enorm te lijden onder je fysieke gesteldheid. Balans 
is het toverwoord, maar is in veel gevallen de 
onderliggende oorzaak van de bovengenoemde 
klachten. Werken aan je fysiek door meer te 
bewegen vraagt discipline, maar is voor de meesten 
goed te doen. Jezelf mentaal op het goede spoor 
krijgen, vereist meer kennis en inzicht. Het brein zit 
nogal complex in elkaar en heeft een behoorlijk 
eigen willetje. Naast discipline zijn 
doorzettingsvermogen en wilskracht gevraagd om 
een werkelijke verandering te realiseren. Je 
gewoonten en routines werken gewoon op de 
automatische piloot door. Die heeft zijn eigen 
interne navigatie.

Als mental coach begeleid ik je in je proces van 
verandering. We gaan samen werken aan 
oplossingen om de oude oorzaken en gevolgen aan 
te pakken. Je gaat weer doen wat je wilt doen. 
Samen het juiste perron vinden en via het goede 
spoor richting geluk, gezondheid, plezier en succes.

Kom eens proeven van het mentale 
menu tijdens een 1-op-1 coaching 
sessie.

Je gaat aan de slag met: Anders 
denken, gewoonten en routines, 
emoties, succesfactoren, zelfbeeld en 
selftalk.

Je hebt zelf een enorme invloed op je 
eigen goed voelen en 
(mentale)�theid. Ik kan je helpen de 
juiste balans op alle vlakken te vinden 
naar een leuker leven.

Boek nu je 1-op-1 sessie en ontvang 
een roadmap van je eigen denken, 
inclusief een persoonlijkheidspro�el 
en het boek Gewoon Doen van Ben 
Middelkamp.

De eerste stap zetten is altijd 
spannend! Stuur je contactgegevens 
daarom gewoon naar mij toe en ik zal 
de eerste stap voor mijn rekening 
nemen.

Het intake-gesprek is altijd gratis, dus 
kom eerst eens proeven!

Laten we afspreken
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Mental Bootcamp
Je comfortzone houd je vaak tegen om meer te durven en te doen.

Bij je geboorte waren er echter helemaal geen grenzen. Waar komen ze dan vandaan
en hoe kom je ervan af?

 
Het begrip comfortzone is een rekbaar begrip. Elk mens heeft zijn of haar eigen grenzen, die 

bepaald worden door het denken, je overtuigingen, je emoties en je opvoeding. Waar je grenzen 
liggen is een kwestie van op zoek gaan en nieuwe dingen gewoon doen. Je blijft meestal binnen je 
comfortzone, omdat het zo veilig en prettig voelt. Inzicht krijgen in wat je tegenhoudt en wat niet, 

laat vele grenzen al snel vervagen.

Grenzen verleggen

Het Mental Bootcamp programma leert je de 
kracht van je gedachten ervaren en geeft inzicht 
welke invloed je eigen denken en emoties hebben 
op je gedrag. Durf jij kopje onder te gaan en de 
diepte op te zoeken?

De Mental Bootcamp is bedoeld voor iedereen die zich 
mentaal en fysiek wil uitdagen. Als je echt je kwaliteit 
van leven wilt verbeteren, dan wordt het tijd je grenzen 
op te zoeken.

Waarmee ga je aan de slag?

Het Programma
De mentale bootcamp bestaat uit een mix van theorie 
en praktijk. In een relaxte en wisselende omgeving 
vergroot je inzicht in jezelf en ga je je grenzen beter 
begrijpen. Zoals een echte bootcamp betaamd, vinden 
de sessies plaats in de buitenlucht. We zoeken de frisse 
lucht en natuur op en zetten het fysieke en mentale 
systeem in beweging. Rennen mag, hoeft niet. En de 
modder laten we (in principe) ook links liggen.

Denken en vaardigheden
Aandacht en a�eiding
Zintuigen en gevoel
Visualiseren en focus
Moed en angst
Flow en plezier
Rust en herstel

Voor wie?
Voor iedereen, zowel 
individueel als in groeps of 
teamverband.

De bootcamp is maatwerk. 

Wil je met je bedrijf of 
organisatie aan de slag? Een 
Incompany programma is op 
aanvraag bespreekbaar. Bel 
mij voor de mogelijkheden.

Investering: Prijs op aanvraag

Is het tijd voor een goed 
grensverleggend gesprek?

Laten we afspreken

https://renewmc.nl/contact/


Contact

Tel + 31 253 39 263 - Email info@renewmc.nl - van Speykstraat 10, 7441 HV Nijverdal
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Gratis intake gesprek

Samen de juiste weg vinden is leuker dan alleen!

Ik wil je nog veel meer vertellen over mijn werkwijze en doe dit uiteraard ook heel graag,
maar ik laat ook graag jou aan het woord.  Als jij streeft naar een gezonder, bewuster en 

gelukkiger leven, maar je bent nog op zoek naar de juiste impuls, kom dan eens 
vrijblijvend kennismaken. 

 
Als ik je interesse heb gewekt en je bent op zoek naar meer verdieping,

neem dan nu contact met mij op!
 

De kof�e staat klaar.....!
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