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BOUWEN VERBINDEN BEWUSTWORDING BEWEGING



Perspectief of 
noodzaak..?
Medewerkers die..

• Kunnen stilstaan en hierdoor 
versnellen

• Weten waar ze voor staan

• Vitaal en bevlogen zijn
• Hun innerlijk kompas volgen
• Wendbaar zijn
• Plezier hebben in wat ze doen
• Regie en 

verantwoordelijkheid nemen
• Bewust keuzes maken



Thema’s

Stilte/stilstaan

Patronen en ons brein

Trouw zijn aan jezelf

Vitaliteit/zingeving



Stilstaan is kijken naar 
je eigen beweging



Waarom is stilstaan belangrijk?

💡 Bewustwording en zelfreflectie
Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? 

💡 Lichaamsbewustzijn, voelen en intuïtie

💡Gezondheid/mentale fitheid

Voor drukte kiezen = eenvoudiger dan stilstaan

We hebben het niet te druk, maar laden te weinig op



Een kleine ervaring



Hoe is dat bij jou?

1. Ik start mijn dag rustig/vanuit rust

2. Ik gun mezelf tijd voor mij alleen
3. Ik luister meer dan ik praat
4. Ik leg regelmatig mijn telefoon uit 

het zicht
5. Ik voel mijn lichaam
6. Ik ben regelmatig buiten/in de 

natuur
7. Ik kan heel goed tegen stilte en 

niets doen

8. Ik houd/heb tussenruimte tussen 
afspraken



Ons brein en leren stilstaan

🧠Jouw stand-by modus is een 
cadeau

🧠Dopamine, te vergelijken met 
cocaïne

🧠95% handelen vanuit 
onderbewustzijn 

🧠Overleven vanuit het oerbrein
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De piramide van vitaliteit



Zinvol leven en werken
1. Je voelt veel blijheid en plezier 
2. Je neemt 100% verantwoordelijkheid voor 

je leven en werk 
3. Je ervaart moeiteloosheid

(flow, in contact met je hart zijn)
4. Je leeft en werkt vanuit je waarden



Eigen plek en moment
Alleen én samen
Zelf kiezen
In beweging
100 lessen
Variatie
Diepgang én leuk
Middels app
Inzicht én doen
Zichtbare beweging in 
de organisatie

HOE?



Stap nu in..

Ervaar en verken wat het instrument met jou doet…
Gun het direct de mensen uit jouw organisatie die het 

nodig hebben
Vorm een clubje ambassadeurs/aanjagers; leren van 

elkaar, verbreden en uitdragen + DOEN!!

Unieke actie € 149,- p.p. voor alle 100 lessen 
(normaal € 415,--)
Geldig tot en met 14 oktober ongeacht hoeveel mensen 
instappen 

Informeer naar andere mogelijkheden info@ontlaat.nl
of kijk rond op www.ontlaat.nl

mailto:info@ontlaat.nl
http://www.ontlaat.nl/
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Zijn er nog vragen?

Fijn dat je er was!

www.ontlaat.nl
info@ontlaat.nl
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mailto:info@ontlaat.nl

