
Passie voor:

Ondernemen 

Schaatsen/fietsen

Voeding

Teambuilding

Boekhouden

Vormgeving

Trainer/coach 4 in opleiding 

Jolanda Voskamp-Vollebregt



Je zit lekker in je vel, 

Je blaakt van de energie, 

Je hebt een gezond lichaam, 

Je staat positief in het leven 

Je hebt het gevoel dat je de 
alle uitdagingen aan kan.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Z_pqwYZSzk0


• Trainingsdoel Olympische spelen 2022

middelen → RTC Zuidwest: regionaal trainingscentrum

→ betrokkenheid bedrijfsleven 

• Schaatssport verbinden met passie voor gezond eten

• Tommies sponsort ons 1500 kilo per jaar. 

→ tegenprestatie communicatie via social media     



• ’’ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO7om9v98McCFYNOFAodgtIP3g&url=http://www.iconshut.com/onze-lagere-school-icons/dT1hSFIwY0RvdkwzTnBiblJzYVdWMlpXNXpMbVYxTDNOcGRHVnpMMlJsWm1GMWJIUXZabWxzWlhNdmMzUjViR1Z6TDJ4aGNtZGxMM0IxWW14cFl5OXNZV2RsY21VZ2MyTm9iMjlzTG1wd1p3fHVyPWh0dHA6Ly9zaW50bGlldmVucy5ldS9iYXNpc3NjaG9vbC9vbnplLWxhZ2VyZS1zY2hvb2x8dz0zMzB8aD00MDB8dD1qcGVnfA/&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNG_EJkUW93e9oEq8F10rD1OXilK_A&ust=1442129594336255


• Benoem de periode en het gezamenlijke doel : 

• Benoem een beloning

bijv. een pluim voor een beleving 

• Maak een week/jaar planning

• Bekijk haalbaarheid 

• Werk samen 

• Werk volgens de CLUKS methode 



• Meerjarenplan

• Jaarplan; bekijk vrije dagen/wedstrijden

• Verdeel het jaar in periodes 





Coördinatie   Coördineren/innoveren

Leningheid Lifestyle 

Uithoudingsvermogen Uitzoeken/uitvoeren/uitwerken

Kracht Klok/klant

Snelheid Samenwerken/evalueren/Service





Bij de sporters gaat het om: 

lichaamscoördinatie, evenwicht balans en timing. 

Versus medewerkers:

Het werk goed te organiseren;

Samenwerken en innoveren.  

Klant staat centraal  

Niet betuttelen                           maar excelleren in vrijheid



Bij de sporters gaat het om: 

Lenigheid en Core Stability

Schaatsplank 

Evenwichtsbalk, Cornerbelts, Elastiek 



Verdiep je in je team; 

• Onderzoek wat ze belangrijk vinden in het leven.

• Laat ze bedenken hoe het die dag beter had kunnen 
verlopen.

geef ze → innerlijk gevoel van verbondenheid

* Fitheid van de medewerker centraal

ACTIVIA “Je goed voelen begint van binnen!”



Active mindset en bewegen zijn belangrijk: 

* Inspireer en motiveer elkaar bijvoorbeeld door: 

Kom op dinsdag op de fiets; wandel naar je werk 

Week van de trap; Zet de auto op 15 minuten en wandel;

doe een lunchwalk of organiseer wandelvergadering. 

* Zorg voor Tommies snackgroenten of gezonde lunch.



* Inspiratie over voeding en bewegen op  

Firstfoodnetwork.nl     

Fit20atwork.   

Fellow Lotus Zit sta station.    

https://www.youtube.com/watch?v=cedyBSzAgRg
https://www.youtube.com/watch?v=PuZ6j815zfc


Bij de sporters gaat het om: 
lange duurtrainingen in aerobe systeem; verbeteren van           

zuurstofopname in de spieren.   Zie de film 

Versus medewerkers:
Uitzoeken →Wegwerken van achterstallig werk

(vol gelopen mailboxen) 
Uitwerken → extra focus op lange termijn projecten 
Uitvoeren → extra focus op lange termijn uitvoering

https://vimeo.com/187532686


Bij de sporters gaat het om: 
(Snel) Spiermassage kweken.  
In het krachthonk en op het ijs.

Versus medewerkers : 
Klant centraal → in cirkel 1
Presteren onder druk, 
Taakgericht denken → ik en mijn taak



Zorg via cursus voor Mentale weerbaarheid 

stressreductie, coaching, mindfulness, 

herken stress en ga ermee om.

Introduceer een vitaliteits APP 

Deze stelt op een willekeurig moment een vraag

Bijvoorbeeld: Hoe gespannen voel je je nu? 



Bij de sporters gaat het om: 

De wedstrijd, hier moet alles samen vallen. 

evaluatie en leerdoel voor volgende wedstrijd. 

Zie de film 

Bij medewerkers gaat het om :

Evaluatie en reflectie 

elkaar die dag helpen om op tijd klaar te zijn.    

→ op naar de vrijdagmiddag met snackgroenten  

https://www.youtube.com/watch?v=Uc_Hktxv8nM


• Positieve mindset

• Juiste voeding

• Voldoende beweging/ 
ontspanning 



Bij Koppert Cress wordt iedere 
dag een maaltijd beschikbaar 
gesteld aan de medewerkers. 

Wij mochten in 2016 dit 
gezondste bedrijfsrestaurant 
van Nederland openen.

Zie de film 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XgrdHyW4Vjw



