
Over Bureau voor Bevlogenheid
Bureau voor Bevlogenheid is gespecialiseerd in vitaliteit en bevlogenheid van 

professionals. Op basis van inzichten uit de (positieve) organisatiepsychologie, 

brengen we nieuwe energie, motivatie en prestatie. 

Organisatieadvies en team-coaching
Bureau voor Bevlogenheid verzorgt advies en team-coaching op maat. We kijken 

positief en waarderend naar de toekomst, uw organisatie en de medewerkers. Onze 

oplossingen zijn gericht op voortgang en vernieuwing en worden breed gedragen. 

Dat maakt onze teamsessies doelgericht, energiek en praktisch.

Training: open inschrijving en maatwerk
Met de meerdaagse programma’s Bevlogenheid loont!, Talent werkt! En Nooit 

meer te druk: focus in werk en leven, vergroten professionals zelf hun energie, 

werkplezier en prestaties. 

Neem voor meer informatie contact op met Sabine Mur of kijk op de website!

Lombokstraat 42 

3531 RE Utrecht

+31 (0)6 48 50 08 45
info@bureauvoorbevlogenheid.nl
www.bureauvoorbevlogenheid.nl 

Meer weten? Neem contact op: Volg BvB:

linkedin.com/sabinemur

twitter.com/bvbevlogenheid
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Energie, motivatie, prestatie

Elk kwartaal vitaal: 
Vier workshops voor meer 
energie, motivatie en prestatie!



Sterke organisaties hebben ondernemende en veerkrachtige medewerkers. 

Medewerkers die op hun top presteren en het verschil maken voor hun organisatie. 

 

Wilt u dat uw medewerkers: 
•  met plezier het beste uit zichtzelf halen, ten gunste van uw klanten en organisatie?

•  gezond en betrokken blijven, ook als de werkdruk hoog is? 

•  veerkrachtig omgaan met grote veranderingen?

De reeks workshops ‘Elk Kwartaal Vitaal’ verhoogt direct de energie, motivatie en 

prestatie van medewerkers. ‘Elk Kwartaal Vitaal’ stimuleert persoonlijk leiderschap 

en daagt uw mensen uit werk te maken van hun vitaliteit en bevlogenheid!    

Elk Kwartaal Vitaal
Met ‘Elk Kwartaal Vitaal’ bent u ieder kwartaal verzekerd van een inspirerende 

workshop (1 dagdeel per workshop). Na elke workshop  volgt voor iedere deelnemer 

een persoonlijke 30-dagen-challenge met e-coaching. 

Aan het eind van het jaar weten uw medewerkers:
•  Wat ze energie geeft en hoe zij hun werkplezier en prestaties kunnen vergroten;

•  Hoe zij in uw organisatie positieve energie genereren;

•   Wat hun talenten zijn hoe zij die kunnen inzetten voor hun eigen succes en dat van  

     uw organisatie;

•   Hoe zij constructief omgaan met verandering, tegenslag of hoge werkdruk;

•   Hoe zij continu leren en ontwikkelen en zorgen voor een baan die bij ze past.

Vitaal en bevlogen 



Maatwerk voor uw organisatie
De exacte invulling van het leertraject bepalen we in overleg. Daarnaast zorgen we 

dat het programma aansluit bij uw jaarplanning en HR-cyclus. We zorgen samen 

voor succes!  Heeft u interesse?  Neem dan contact op met Sabine Mur voor meer 

informatie of een afspraak. 

Lente, seizoen van nieuw leven! Waar kom jij met een sprong je bed voor 

uit? We onderzoeken de momenten waarin jij met veel voldoening werkt en 

hoe je dat vaker kunt doen.

Zomer, de natuur staat in volle bloei! Welk talent wil jij vol in de zon zetten? 

Zodat jij in je werk bloeit als nooit tevoren. We onderzoeken wat jouw 

unieke talenten zijn en hoe je die vaker kunt gebruiken. 

Herfst, seizoen van regen en storm. Hoe zorg je voor voldoende ‘mentale 

weerstand’, ofwel veerkracht? Met een extra dosis positieve emoties, 

waardevolle relaties, zelfvertrouwen en ontspanning. Dat is precies waar 

we in deze workshop aan werken.  

Winter, de natuur komt tot rust. Tijd voor terugblikken en opladen. Wat gaf 

je in het afgelopen jaar plezier en voldoening? Wat kan je leren van de minne 

momenten die je had? Wat zijn je aspiraties voor het nieuwe jaar? 

Leertraject voor energie, motivatie en prestatie!

Workshop 1: Lente! 

Workshop 2: Zomer!

Workshop 3: Herfst!

Workshop 4: Winter!

E-TRAINING

E-TRAINING

E-TRAINING


