
WHAT WE DO

OUR HISTORYWeet jij wat er in je medewerkers
omgaat? Waar zij energie van krijgen en
waar energie weglekt? Weten je
medewerkers hoe zij beter voor zichzelf en
elkaar kunnen zorgen en daarmee lekkerder
in hun vel zitten, op het werk én thuis? 

Morgen gaan we het écht anders doen
Hoe vaak hebben jullie dit al gezegd?
Waarom lukt het maar niet om bepaalde
(ongewenste) patronen te doorbreken en te
vervangen door nieuwe patronen, die meer
energie en plezier opleveren? We willen snel
resultaat en het moet niet te veel moeite en
tijd kosten, maar blijvende
gedragsverandering bereik je niet met
algemene quick fixes. Daar is tijd en 
 persoonlijke begeleiding voor nodig.

Voor iedere medewerker een persoonlijke
reis naar blijvende gedragsverandering
Met het leiderschapsprogramma de 'Land of
Change' doorloopt iedere medewerker
verschillende fases op eigen tempo, eigen
wijze, met eigen focuspunten. Waarbij we
ieders context meenemen. Ieder lichaam is
anders, iedere persoonlijkheid is anders en
iedere situatie is anders.

Door alle fases één voor één te doorlopen,
zorgen we voor een proces waarin geleidelijk
kleine veranderingen in gang worden gezet,
die bij iedere medewerker passen en
daardoor ook zijn vol te houden.
Tegelijkertijd leggen we de link naar de
werkvloer, zodat het team als geheel vitaler
en blijer wordt. 

Be in Charge

LAND OF CHANGE

Live events in de natuur | los van
afleiding en vastgeroeste patronen |
ruimte voor nieuwe inzichten en
onderlinge connecties

OUTDOOR

De dagelijkse hectiek brengt uitdagingen
met zich mee, zowel zakelijk als privé.
Hoe energieker en sterker jouw
medewerkers zich voelen, hoe beter zij
hiermee om kunnen gaan. 
Aandacht voor de individuele en
groepsenergie zorgt voor meer
positiviteit, flexibiliteit, focus, en
daadkrachtiger beslissingen. 

Met als doel elkaar beter begrijpen,
een prettigere samenwerking en meer
waarde kunnen leveren voor elkaar en
voor klanten. 

AVONTUUR

Rek je comfortzone op | doorbreek
routines | uit de dagelijkse sleur en
bedrijfsvoering | ontwikkeling

FUN

Verschillende werkvormen | unieke
belevenissen | activiteiten en
locatie passend bij de inhoud

Thema's'Vitale medewerkers,
zorgen voor een vitale

organisatie' 

De ‘Land of Change’ is een leiderschapsprogramma
van Be in Charge, gebaseerd op de Psychologie van
Gezondheidsgedrag in combinatie met de OERsterk
theorie: Ontspannen, Eten, Regelmatig bewegen
(OER) en mindset (STERK) van Drs Richard de Leth.  



CONTACT
www.be-incharge.nl
info@be-incharge.nl

0031 6 188 043 98

WAT LEVERT HET JE OP?

Werk-privé balans beter managen en

van daaruit zelf de regie pakken op

hun gezondheid en energie.

Zelfverzekerder en daadkrachtiger

keuzes maken.

Meer begrip naar elkaar toe. Meer

plezier en energie en daarmee meer

samenwerking, verbondenheid en

productiviteit.

Duurzame gedragsverandering - ipv

quick fixes

Nieuwe gewoontes integreren in het

dagelijks leven, omdat het programma

op  maat wordt gemaakt, voor de

organisatie en voor de medewerkers.

De kracht van de verschillende

omgevingsfactoren op het team en de

individu én hoe jullie hierop kunnen

inspelen. 

Inzicht in jullie krachten, competenties

en uitdagingen.

Belemmerende gedachten en

vastgeroeste patronen doorbreken.

Na het doorlopen van de Land of
Change, kunnen medewerkers...

Kennis vergroten en toepassen in de praktijk

Growth mindset - Kansen en mogelijkheden zien -
Open minded - Comfortzone oprekken - Positief 

MIND SHIFT

KNOWLEDGE SHIFT

SKILL SHIFT
Persoonlijke kennis - Realistisch - Creatief -
Benodigde skills vs huidige skills

BEHAVIOR SHIFT
Lange termijn vs korte termijn - Gedragsbepalers
- Gedragsveranderingstechnieken - Tem je
OERbrein

Wil je een plan dat bij jouw
organisatie past en daarmee
blijvende veranderingen
oplevert op gebied van jullie
vitaliteit? 

Wil je echt snappen hoe je
lichaam en
gedragsverandering werken?
Zodat je na dit traject in
staat bent om zelf de regie
te pakken en de
veranderingen vast te
houden! 

Ik help jullie hier graag bij! 


