
Beyond Yourself
Happınes & Productivity Boost  

We leven en werken in een tijd van veel 
onzekerheid, verandering, stress en 
spanning. En juist in deze tijd is het zaak 
om productiever te worden, om meer 
te bereiken met minder. Hoe behouden 
medewerkers rust en kracht in tijden van 
stress en hectiek?

Beyond Yourself  is een corporate 
trainingsprogramma dat het geluk en 
de productiviteit van jouw medewerkers  
vergroot. Het ondersteunt hen door middel  
van wetenschappelijk bewezen en meetbare 
technieken bij het versterken van hun 
zelfbewustzijn en innerlijke rust en het 
verminderen van stress. Het doel? Verhoogde 
vitaliteit en plezier op de werkvloer, betere 
prestaties en een lager ziekteverzuim.

WAT HET BIEDT
•	 Een	meting	van	het	huidige	stressniveau	

van	medewerkers	en	daarmee	inzicht	in	
energiebronnen	en	energielekken.

•	 Een	vermindering	van	stress	en	een	
verbetering	van	productiviteit.

•	 Groei	van	zelfbewustzijn	en	innerlijke	
rust,	waardoor	medewerkers	in	staat	zijn	
zelf	hun	energiehuishouding	te	managen.

•	 Medewerkers	die	in	staat	zijn	toppresta-
ties	te	leveren	in	‘moments	of	truth’.	

•	 Personal	Agreement	op	te	behalen	
doelen	en	continue	Action	Planning	voor	
tussentijdse	monitoring.

•	 Dit	alles	gebaseerd	op	de	revolutionaire	
Being	in	Balance	technologie,	Heartmath®	
en	andere	bewezen	methodieken.	

Opzet	van	het	programma
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2 weken

0-meting
� 2 Stress 

metingen 
+ individuele 
Being in 
Balance sessie

Dag 1 
� Stress: why, what, 

how
� Personal happiness 

& productivity 
agreement

� Heartmath 1 + 2
� Mindfulness & 

yoga technieken
� Action planning

Dag 2
� Heartmath 3 + 4
� Je eigen realiteit 

creëren
� Duurtraining
� Meditatie & 

Ki technieken
� Action planning

Refreshment 
   1 
� Beyond your SELF: 

je missie leven
� Heartmath 5 + 6
� Toegepaste yoga 

Mindfulness 
meditatie

� Beyond stress
� Action planning

Refreshment 
   2 
� Sustainable 

happiness & 
productvity

Refreshment 
   3*

� Share, 
inspire. 
deepen, 
practise, 
act, 
enjoy!

3 weken 6 weken 3 mnd

1-meting
� 2 Stress 

metingen 
+ individuele 
Being in 
Balance sessie

* Niet bij het koplopersprogramma.

Add-ons
•	 Aanvullend	extra	individuele	coachings	met	een	van	de	Beyond	Yourself	coaches.	
•	 Wijziging	in	volgorde	of	inhoud	van	het	programma	wanneer	de	doelgroep	dit	verlangt.
•	 Het	programma	vindt	plaats	op	basis	van	open	inschrijving.	 
 Daarnaast is het mogelijk het programma volledig incompany  
 op de situatie van de organisatie toe te spitsen.



6	redenen	waarom	het	werkt

1 Unieke technologie

Door het platgetreden pad 
te verlaten, ontstaan nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden.

2 Action planning 

Door te handelen, reflecteren 
en consulteren groeien 
deelnemers in dit programma 
op consistente wijze.

3 Uniciteit

Het instapniveau, gekoppeld 
aan de leervraag van iedere 
deelnemer is gedurende het 
hele programma uitgangspunt. 

4 Veiligheid

Wij	geloven	dat	deelnemers	
alleen in een zeer respectvolle 
omgeving echt Beyond 
kunnen gaan.

5 Meten = Weten 

Energie is tastbaar en leidt tot 
meetbare resultaten.

6 Ervaring

De persoonlijke en 
ervaringsgerichte insteek 
garandeert succes.

Randvoorwaarden	voor	succes

Wil 
Deelnemers	kiezen	
zelf	bewust	voor	dit	
programma	en	worden	
niet	‘gestuurd’	door	
iemand	anders.

Verlangen
Een	open	mind	&	heart	
zijn	nodig	om	Beyond	
Yourself succesvol te 
laten	zijn	voor	iedere	
deelnemer	specifiek	en	
het	groepsproces	als	
geheel.	

Wens 
Deelnemers	zijn	bereid	
om	zichzelf	echt	onder	
ogen	te	komen	om	
gestelde	doelen	in	
behaalde	resultaten	
om	te	zetten.

Meer weten & inschrijven
Liselotte Mentink
06 514 901 76
liselotte.mentink@vds.nl
vds.nl/beyondyourself

Beyond Yourself facilitators 

Het programma wordt begeleid door twee 
vaste coaches die zowel zakelijk als privé 
‘Beyond’ weten te gaan. Hierdoor zijn zij in 
staat iedere deelnemer te begeleiden op 
een diepgaande ontwikkelingsweg die meer 
zelfbewustzijn, geluk, vitaliteit, verbeterde 
prestaties en stressreductie brengt.  

Beyond Yourself is een co-creatie van VDS 
Training Consultants en Being in Business

Beyond Yourself koplopersprogramma

Data:
20, 21 oktober - tweedaagse 
30 oktober ochtend - terugkom dagdeel 1 
12 november ochtend - terugkom dagdeel 2

Locatie:
Being in Balance sessies: Huizen
Programma: VDS Training Consultants, 
Groenekan 

Koploperstarief €1500,- per persoon (excl.	BTW)
Locatie: midden Nederland

Beyond Yourself regulierprogramma 

Zeven dagdelen voor €2500,- per persoon  
(excl.	BTW)


