Opgeleide coaches 'Gezond op de werkvloer'
naam

Boelaert

Bosch

De Bie

voornaam

Annelies

Els

Dieter

organisatie

Annelies Boelaert Coaching &
Consulting

Eerste hulp bij rookstop

Dieter De Bie Coaching

regio

sector

beschrijving

email

telefoonnummer

Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen

diensten, IT, communicatie

Annelies is een enthousiaste coach met uitgebreide
HR ervaring. Ze heeft ervaring als
relaxatietherapeut, hartcoherentiecoach en
voedingsconsulent. Daarnaast heeft ze ervaring
annelies.boelaert@gmail.com
met invoering van een welzijnsbeleid en expertise
in change management en het thema het nieuwe
werken.

Vlaams Brabant, Antwerpen, Limburg, WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brussel

Els is al gedurende 9 jaar aan het werk als
tabakoloog. Ze doet individuele
KMO, multinational, industrie, voeding,
rookstopbegeleiding in haar privépraktijk,
gezondheidszorg, financiële sector, farmaceutische groepsbegeleiding in bedrijven, steden en
sector
gemeentes en doet telefonische begeleiding via
Tabakstop. Rokers begeleiden naar een rookvrij
leven is haar passie.

Vlaams Brabant, Antwerpen, Limburg, WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brussel

gezondheidszorg, voeding, chemie, industrie,
financiële sector, overheid, land- en tuinbouw,
textiel

Dieter helpt mensen vanuit zijn eigen visie
ontdekken hoe hun lichaam en geest te
optimaliseren door hun openheid te vergroten, te
prikkelen en hun geest te verruimen. Hij zorgt
ervoor dan mensen zich beter gaan voelen, meer
energie hebben, beter gaan samenwerken en een
betere focus behouden.

0473/557852

0479/419350

0478/400278

info@eerstehulpbijrookstop.be

0474/912454

dieterdebie@mac.com

0499/324908

Deblauwe

Ine

CM Midden Vlaanderen

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

non-profit, profit, industrie, bouw, voeding,
diensten, vrije beroepen, uitzendsector

Mensen kennen Ine als een gedreven, enthousiaste
persoon met een scherp analytisch vermogen. Als
coach heeft ze ervaring in het begeleiden van
veranderingsprocessen en het creëren van
inedeblauwe@gmail.com
(zelf)bewustzijn is voor haar de essentie om
beweging te genereren en aan te zetten tot actie en
verandering.

De Jaegere

Deborah

zelfstandige

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

bouw, chemie, industrie, financiële sector,
farmaceutische sector

Deborah haar missie is om mensen gezonder en
bewuster te leren leven en dit op een enthousiaste
manier. Ze luistert altijd wat het doel is en gaat dan deborahdejaegere@hotmail.com
samen aan de slag om een geschikte oplossing te
vinden.

De Smedt

De Soete

De Vilder

Drees

Duijm

Goris

Gysens

Nadine

Kurt

Tim

Claudine

Diana

Wouter

Brenda

De Smedt Coaching + Quest-it

Universiteit Gent, dienst UCBO

PeakLevel

InnerCompass

Balanz4U

Ready2improve

Probios bvba

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Vlaams Brabant, Brussel

Limburg

Vlaams Brabant, Antwerpen, Limburg, WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brussel

Limburg, Vlaams Brabant

non-profit

Nadine begeleidt heel graag processen in
organisaties en bij medewerkers en streeft ernaar
om kort en krachtig vooruitgang te boeken. Voor
nadine.desmedt@quest-it.be
haar ligt de uitdaging vooral in het zoeken naar de
aanwezige mogelijkheden en deze te mobiliseren.

0497/459144

social profit, productie, logistiek, overheid

Kurt was in 2012/2013 reeds actief betrokken in
het jobfit pilootproject rond gezondheidsbeleid op
de werkvloer. Hij heeft een achtergrond als
supervisor, business partner en HR Manager in
verschillende sectoren en bouwt graag samen met
organisaties aan een gezondheidsbeleid op maat,
en met resultaat.

0474/493645

retail, financiële sector, IT

Tim is dé referentie in de regio voor het coachen
van sporters, clubs en bedrijven die op een
bewuste en gedreven manier op zoek zijn naar een
tim@peaklevel.be
gezonde balans. Hij beschikt over de vereiste
kennis, een sportmedisch netwerk en middelen om
de klanten te coachen en hun doel te realiseren.

0473/725940

bouw, industrie, financiële sector,

Claudine is werkgeluk-, vitaliteits- en mentale
veerkracht coach en trainer. De gezondheid
bevorderen van werknemers is wat haar motiveert
in groep en individueel. Ze wil de projectgroep
claudine@innercompass.be
leiden om het gezondheidsbeleid van de
onderneming uit te stippelen, zodat het plan wordt
gedragen binnen de structuur en cultuur van de
onderneming door de medewerkers en het
management.

0476/346951

KMO, financiële sector, diensten

Diana is een kei in het omzetten van ideeën in
actie. Ze heeft gevoel voor verhoudingen binnen
organisaties en denkt en handelt proactief. Ze is
accuraat, representatief, flexibel en
stressbestendig.

0473/229583

bouw, overheid, farmaceutische sector, IT,
communicatie, vrije beroepen

Wouter beschikt over een groot enthousiasme dat
erg prikkelend werkt bij zijn medemens. Hij is zeer
pragmatisch ingesteld, goed in het leggen van
contacten en gebruikt deze eigenschappen om zijn
missie “mensen helpen gemotiveerd te zijn om
wouter_goris@ready2improve.eu
gezonder te leven” te realiseren. Zijn basiswaarden
zijn: eerlijkheid, toekomstgericht, openheid,
creativiteit, flexibiliteit, proberen een voorbeeld te
zijn en doorzettingsvermogen.

0496/693395

productie, retail, diensten, bouw, industrie,
financiële sector, land- en tuinbouw,
communicatie, IT

Brenda begeleidt KMO’s als bedrijfscoach
preventief gezondheidsbeleid via de methodiek
'gezondernemen en co' aangevuld met haar unieke
no-nonsense 'TOKS-methode', beiden gefundeerd bgysens@gmail.com
in zowel wetenschap als praktijk. Samen komt ze
tot duidelijkheid, focus en de essentie, de
katalysatoren voor impact, groei en succes.

0487/928376

kurt.desoete@ugent.be

dduym@hotmail.com

Joosen

Knapen

Lens

Maes

Koen

Agnetha

Heidi

Véronique

Sportpraktijk Leuven

De Prioriteit vzw

Vlaams Brabant, Limburg, Brussel

Vlaams Brabant, Limburg

Feel Good Manager

Vlaams Brabant, Antwerpen, Limburg

The Relax Company bvba

Vlaams Brabant, Antwerpen, Limburg, WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brussel

KMO, overheid

De ervaring die Koen als physical coach heeft
opgedaan in de (top-)sportwereld, vertaald naar de
bedrijfswereld vanuit ‘if you have a body, you are
an athlete’, zorgt ervoor dat hij gelooft in het
info@sportpraktijk.be
potentieel van iedere medewerker om met meer
veerkracht aan het werk te gaan. Samen met de
betrokken partijen zorgt hij voor een kader
waarbinnen zij dat potentieel kunnen voeden.

0474/608012

overheid

Vanuit opleidingen en eigen ervaring probeert
Agnetha groepen mensen samen te laten werken
waarbij er gestreefd wordt naar het ontwikkelen
Agnetha.knapen@gmail.com
van een zelfsturend team. Ze werkt aan de
samenwerking in een team onder (bege)leiding van
een leider, evenals (jong) leiderschap.

0497/756529

productie, retail, diensten, IT, onderwijs

Het is Heidi haar passie om volwassenen te helpen
om gezonder, bewuster en met meer innerlijke rust
in hun kracht te staan, zodat ze met minder
spanning en stress door het leven gaan. Naast
heidi@feelgoodmanager.be
bedrijfscoach preventief gezondheidsbeleid geeft
ze ook individuele coaching, workshops en
preventief advies in organisaties.

0486/361691

KMO, multinational

Véronique organiseert reeds 15 jaar
welzijnsprogramma’s en het ondersteunen van
bedrijven bij het uitstippelen van een
gezondheidsbeleid ligt haar nauw aan het hart. Ze
wil dan ook erg graag haar expertise delen met
ondernemingen bij het uitwerken van hun
toekomstig gezondheidsbeleid.

veronique@relaxcompany.be

0473/580308

nils@springbokcoaching.be

0468/237334

Mortier

Nils

Springbok Coaching

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen

logistiek, gezondheidszorg, vervoer en transport,
chemie, industrie

Nils is een gezondheidscoach die zich
specialiseerde in gezondheid op het werk. Hij is
ervan overtuigd dat een duurzaam
gezondheidsbeleid binnen een organisatie het
fundament is van gelukkige, productieve
medewerkers #GezondheidWerkt! Zijn kennis in
verband met beweging, voeding, RSI- preventie,
nudging, motivatie, ... zorgt ervoor dat
medewerkers op een correcte manier begeleid
worden naar een gezonde(re) levensstijl.

Moucheron

Lara

Cor Salus

Vlaams-brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen

productie, diensten, voeding, industrie, onderwijs

Lara omschrijft zichzelf als een positief en energiek
persoon met een groot inlevingsvermogen. Als
laramoucheron@corsalus.be
coach gaat ze op een vernieuwende, efficiënt
manier te werk, waarbij ze via een constructieve
aanpak oplossingen aanreikt.

0472/204567

Vlaams Brabant, Limburg, Brussel

productie, logistiek, voeding, chemie, financiële
sector, IT, HR

Als enthousiaste en innovatieve sparringpartner,
ondersteunt Kim bedrijven in de acties die zij
nemen rond wellbeing. Ondernemingen kunnen
beroep op haar doen voor het creëeren van een
goed doordacht gezondheidsplan. Ze houdt van
creativiteit en connecting the dots.

0477/635920

Schoonis

Kim

Fris, the healthy company

kim@friscompany.be

Stremersch

Van den Abeele

Van Looveren

Vandebroeck

Filip

Annemie

Peggy

Els

WellbeingLab - Health!

Nutriimo - Nutrition in Motion

Body en talk

Wellness for Business

non-profit, industrie, textiel

Gedreven door zijn dagelijks beroep en door zelf
een gezond leven te leiden vind Filip het een
plezier om samen met een bedrijf een gezond
klimaat te creëeren waardoor werknemers zich niet
filipstremersch@hotmail.com
enkel op professioneel vlak, maar ook op thema’s
als gezondheid volledig kunnen ontplooien.
Gezondheid in beweging zetten is het moto
waarvoor hij staat!

0478/245299

social profit, diensten, gezondheidszorg, voeding

Annemie is master lichamelijke opvoeding,
motorische revalidatie en kinesitherapie en
voedings- en dieetkunde met een ruime ervaring
als kinesitherapeut, Nutrition & Health Manager en
Trainer. Ze is bekend met en heeft ervaring met het
annemie@nutriimo.be
“5 steps of behavioural change-model”. Daarnaast
is ze gepassioneerd door de wetenschappelijke
evidentie en nieuwsgierig naar de geheimen van
een gezond leven door aandacht voor een
evenwichtige voeding en voldoende beweging.

0498/586329

Antwerpen

productie, diensten, IT

Wie opzoek is naar een dynamische,
oplossingsgerichte coach die geen blad voor de
mond neemt, de pijnpunten durft aanpakken en
anderen kan motiveren tot een werkbaar
veranderingsproces, is bij Peggy aan het juiste
adres.

0475/944077

Vlaams Brabant, Antwerpen, Limburg, WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brussel

Els is licenciaat LO, heeft in verschillende sectoren
gewerkt en is de laatste 10 jaar bezig met het
bevorderen van “welzijn en gezondheid op het
productie, diensten, chemie, industrie, financiële
werk”. Haar doel bestaat er in om zo veel mogelijk
sector, farmaceutische industrie, IT, vrije beroepen,
els@wellnessforbusiness.be
mensen een gezonde levenstijl aan te leren.
uitzendsector
Medewerkers worden vitaler, enthousiaster en zelfs
productiever, met een daling van absenteïsme als
gevolg.

0475/838411

0496/952421

Antwerpen

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen,
Mechelen, Vlaams Brabant, Brussel

peggyvl@telenet.be

Vandermarliere

Ann-Sophie

Alert!

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Vergeet bij Ann-Sophie de klassieke en oubollige
methodieken. Haar definitie van bedrijfscoaching is
non-profit, productie, logistiek, diensten, voeding,
een project uitwerken op maat van de organisatie
vervoer en transport, bouw, industrie, financiële
annsophie@alert-opleidingen.be
op een frisse, interactieve en amusante wijze. Haar
sector, overheid
streefdoel: iedereen wordt meegesleurd in het
project, zonder het ooit te ervaren als een sleur!

Vanderstraeten

Ria

SNC

Oost-Vlaanderen, Antwerpen

gezondheidssector, overheid, vrije tijdssector,
technologiesector

Ria Vanderstraeten is een bedrijfscoach die gaat
voor een projectproces waarbij de betrokkenen
zich de problematiek eigen maken en meedenken
om te komen tot een constructieve oplossing.

ria.vanderstraeten@sportsnutritionconsultancy.be

0474/462685

Vanderstraeten

Wim

Creando cvba

Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant

KMO, multinationals

Wim is organisatieadviseur en coach met 15 jaar
ervaring om te werken aan de weerbaarheid van
mensen zowel in veranderingen, stress, teams, …
met de focus op een positieve mindset en een
gezonde geest in een gezond lichaam.

wim.vanderstraeten@creando.be

011/492540

Vermassen

Wiame

Nathalie

Inge

Möbius

Partena VIT

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Vlaams Brabant, Antwerpen, Brussel, OostVlaanderen

diensten

Nathalie is gepassioneerd door bedrijfscoaching
vanuit haar HR-achtergrond. Ze is gedreven om
bedrijven aan te steken en te begeleiden om
(preventief) gezondheidsbeleid hoog op de kaart te nathvermassen@gmail.com
zetten en geboeid door kennisdeling en
ervaringsuitwisseling, om met velen nog beter te
worden.

0497/582845

gezondheidszorg, voeding, financiële sector,
farmaceutische sector, communicatie, textiel,
social profit, kmo en multinationals

Inge ondersteunt en begeleidt vanuit haar grote
passie voor gezondheid en alles wat
gedragsverandering aangaat reeds 5 jaar bedrijven
in het uitstippelen van hun gezondheidsbeleid. Ze
gaf haar carrière als business developer een
ingewiame@gmail.com
nieuwe wending door een opleiding tot
gezondheidscoach te volgen en zich te
specialiseren in het coachen van teams en groepen.
Met haar aan jullie zijde is een duurzaam
gezondheidsbeleid gegarandeerd.

0475/941929

Deze informatie wordt verspreid in het kader van 'Gezond op de werkvloer' en mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

