
Mindful @ work met Stijn  

Wie is Stijn? 

Stijn is ervaringsdeskundige en heeft een
passie voor een vitaal en optimale 

 gezondheid.
Begeleid mensen met chronische stress,

angst en gezondheidsproblemen
stapsgewijs met Stijnstones naar een
gezonder, vrijer en gelukkiger leven. 

Holistisch  - Yoga Coach -Therapeut &
Spreker

Zelf heb ik een tiental jaren ervaring in verschillende bedrijven,, dit zowel als
arbeider of bediende,,, mijn hooggevoeligheid zorgde dat ik snel de pijnpunten kon
zien en aanvoelen binnen de organisatie.

Door veranderingen te brengen in mijn manier van denken en leven heb ik mijn
auto-immuunziekte, chron,ische stress en angst kunnen transformeren. naar een
gezonder, vrijer en gelukkiger leven.

Mijn verhaal:



 Je wijsheid en intuïtie leren
gebruiken en bewust in te
zetten om leiderschap en
regie te nemen naar jouw

gelukkiger, vrijer en gezonder
leven. 

Het inzicht geven dat het
leven geen strijd hoeft te zijn,

maar eigenlijk als iets
fantastisch mag ervaren

worden. 

Mijn missie is:
 

 

 



Enkele signalen van 'negatieve stress'
die ons leven beïnvloeden.

hoofdpijn
maagpijn
buikpijn
zweetbuien
druk op borst
slaapmoeilijkheden
krop in keel
duizeligheid
uitslag op lichaam
nek - schouderpijn
rugpijn
rusteloosheid
vermoeidheid
oorsuizing

Emotionele signalen
weinig levenslust
licht ontvlambaar
ongelukkig zijn
machteloosheid
angst
nervositeit
boosheid
eenzaamheid
overstuur
twijfelen
apathie
wantrouwen
onverdraagzaamheid
waardeloos of hopeloos voelen
opgejaagd leven
alles persoonlijk opnemen

geheugenverlies
gebrek aan creativiteit
twijfelen
geen humor
niet helder kunnen denken
piekergedrag
vluchtgedrag

    

Fysieke signalen

 Cognitieve signalen



Lager ziekteverzuim
Voorkomt burn-out
Meer veerkracht
Meer energie 
Stressmanagement
Meer focus
Positiever ingesteld
Bewuster leven
Min der oordelen
Betere communicatie
Meer zelfbeheersing

 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van
mindful te leven?

'Mindfulness verbetert zowel het individuele welzijn
als de prestaties van de organisatie'



Coaching

Ademhaling

Stretches

Meditatie

Deze workshops
bestaan uit 4
verschillende

stapstenen, om
vanuit het hoofd

naar je lichaam te
komen.



Ontdek de voordelen van
ademhaling

Onze ademhaling is het allerbelangrijkste onderdeel van ons
leven.
De zuurstof die we inademen voorziet onze cellen van energie.
De manier waarop we ademen vertelt veel over onze fysieke
en/of mentale toestand.
Als we bewust worden van onze ademhaling kunnen we die ook
bewust gaan sturen door correct te gaan ademen.

‘'Bewust ademen is leven en bewust leven is ademen'



Ontdek de voordelen van stretches
'Doorbreek het lang zitten, beweeg en adem mindful!'

 

Alle oefeningen die gegeven worden zijn toepasselijk aan je bureau of de
werkvloer
Zorgen voor een betere energieflow 
Zorgen voor een betere bloeddoorstroming
Maakt je terug bewuster van het moment 

 
 



 Door wetenschappelijke onderzoeken wordt meditatie steeds meer
toegepast in het Westen. 
Meditatie betekent letterlijk één worden met jezelf.
Zorgt voor een beter algemeen welzijn
Reduceert stress en angst 
Je wordt de observeerder van je eigen gedachten en gevoelens

 

 
 

Ontdek de voordelen van meditatie
'Meditatie bestaat al meer dan 5000 jaar en is gekend als iets heilzaams, om

terug harmonie tussen lichaam en geest te brengen'



Je leert in mogelijkheden denken in plaats van beperkingen
Je krijgt meer inzicht over wat stress is en wat de impact is op jouw
leven waaronder het werk
Je krijgt nieuwe inzichten hoe je met een uitdaging in het leven kan
omgaan
Je gaat met meer zelfvertrouwen en dankbaarheid door het leven gaan
Je leert grenzen stellen
Je wordt veerkrachtiger 
De communicatie met jezelf en die met anderen wordt beter

Ontdek de voordelen van coaching 

 

'Een professionele begeleiding zorgt ervoor dat alles beter integreerbaar
wordt in het dagelijks leven'



Samen kijken we voor workshops die
op maat worden gemaakt, om de
prestaties te verbeteren van de

organisatie.

Een minicursus over de workshops
wordt voorzien, zodat iedereen verder
aan de slag kan met zijn persoonlijke

ontwikkeling.

Mogelijkheid tot persoonlijke
begeleiding en opvolging. 

 

 

 
 

Workshops op maat



Stap 1: 
Kennismakingsgesprek (wat we voor elkaar

kunnen betekenen)
 

Stap 2: 
Offerte op maat (voordrachten, workshops....)

 
Stap 3: 

Overeenkomst offerte
 

Stap 4: 
100% commitment

 

Hoe gaan we van start? 



Gsm: 0484/ 65 63 68
E-mail stijn@bewustwelzijn.be
Website: www.bewustwelzijn.be

BE 0644956958
 

Contactgegevens

Dank je wel voor het vertrouwen
in onze samenwerking.

Stijn Verschoore
Holistisch - Yoga Coach -Therapeut & Spreker


