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Energy Kick!   
The art of managing your energy level   
 
 
Het goed managen van je energie is essentieel om fit te blijven. Het gaat niet alleen om lichamelijk fit zijn, 
maar vooral ook om mentale weerbaarheid, het behouden van je energie en in je kracht staan. Als je 
lichamelijk en geestelijk in balans bent dan ben je tot veel meer in staat. 
 
In dit coachtraject word je gestimuleerd de baas te blijven over je energieverbruik en daarmee je vitaliteit. Je 
leert hoe je kunt opladen, hoe je je energie beter kunt verdelen en hoe je onder hoge werkdruk je energie kunt 
behouden en zo optimaal kunt blijven presteren. 
 
We werken o.a. met biofeedbackapparatuur. Deze apparatuur meet het - per slag veranderende -ritme van 
het hart. Deze hartritmevariatie geeft de staat weer van je emoties en de werking van je zenuwstelsel. Aan de 
hand van het biofeedbacksysteem monitoren we wat de invloed is van stress én kun je heel concreet zien in 
welke mate de oefeningen van invloed zijn op je innerlijke toestand. Het effect van de oefeningen is direct 
merkbaar, zichtbaar en meetbaar. 
 

Doel 
Optimaal presteren - door meer grip op je emoties, het beter verdelen van je energie gedurende de dag en 
het behouden van je energie onder hoge werkdruk – is het doel van dit coachingstraject. 
 

Doelgroep 
De Energy Kick is voor iedereen die wil leren om zjin/haar energie goed te managen om zo het beste uit 
zichzelf te halen.  
 

Resultaat  
Na afloop van dit coachtraject: 
 

● Heb je inzicht in wat je nodig hebt om balans en energie te behouden; 
● Heb je inzicht in hoe je jouw werkplezier en prestaties zelf kunt beïnvloeden; 
● Kun je vervelende emoties loslaten en keuzevrijheid ervaren; 
● Heb je inzichten in hoe je met stress omgaat en hoe je jezelf in een optimale staat kunt brengen; 
● Herken je subtiele stress-signalen en kun je ze aanpakken voordat ze chronisch worden; 
● Kun je helder blijven denken en goede beslissingen nemen onder druk; 
● Heb je een actieplan opgesteld, waarin je jouw persoonlijke acties vastlegt;  
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Opzet 
De coaching bestaat uit 3 sessies waarbij je praktische oefeningen aangereikt krijgt om je veerkracht en 
vitaliteit te verhogen. De sessies duren 1 á 1,5 uur en bestaan uit de volgende onderdelen: 
 

Sessie1 

● Vitaliteit & veerkracht 
● Effect van stress op je lichaam en geest 
● Energieniveau – stress- en energiebronnen in kaart brengen 
● Bewustwording emoties gedurende de dag 
● Doel bepalen 

 

Sessie 2 

● Baseline-meting veerkracht 
● Invloed van emoties op je hartritme en brein 
● Beinvloeden van je innerlijke staat 
● Optimaal presteren 

 

Sessie 3 

● Opladen en omgaan met tegenslagen 
● Ontspannen en scherp blijven onder druk 
● Gemotiveerd blijven 
● Als…..dan…. 
● Opstellen van een persoonlijk actieplan 
 

Onze coach 
Eline Wierstra weet als topsportster en High Performance- en 
Vitaliteitscoach als geen ander mensen uit te dagen en te inspireren 
om optimaal te presteren. Onder haar energieke en creatieve 
begeleiding krijgen mensen handvatten aangereikt om zo hun vitaliteit 
te behouden of terug te winnen. 
 
Eline is gediplomeerd NLP Master Coach (Neuro Linguïstisch 
Programmeren) en o.a. gecertificeerd voor het geven van Rationeel 
Emotieve Therapie (RET), ademhalingstherapie en het gebruik van 
biofeedbackapparatuur.  
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Locatie 
Bij Solid Sense beschikken we over representatieve coachruimtes door het hele land. 

   

 

Over Solid Sense – The art of human development 
Solid Sense is hét coachings- en trainingsbureau voor organisaties die willen investeren in de groei en 
ontwikkeling van hun medewerkers. Dat doen we met onze op maat gemaakte programma’s en trajecten op 
het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschap, stress en burn-out, 
verzuim en re-integratie, outplacement en mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.  
 
We geloven in de kracht van een integrale aanpak op organisatie, team en individueel niveau. Zo helpen wij 
organisaties gezond te worden en te blijven. 
 
Met meer dan 60 gecertificeerde, professionele coaches en trainers beschikken we over veel verschillende 
expertises en garanderen wij een landelijke dekking.  
 
Wij besteden veel aandacht en tijd aan het maken van de juiste match en het onderhouden van persoonlijk 
contact met onze klanten en cliënten. Solid Sense staat voor kwaliteit en verbinding; het is onze integrale, 
persoonlijke en klantgerichte aanpak wat ons daarin onderscheidt. Onze kernwaarden zijn:  
 

 
Solid Sense is aangesloten bij NOBCO, NOLOC en OVAL. 
 

Wij zijn betrokken Wij leveren kwaliteit Wij verbinden 

Wij gaan voor  
het beste resultaat 

Wij verrassen 
Wij staan voor  

vertrouwen 
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Verwerken persoonsgegevens 
Vanuit onze expertise in cliëntenbegeleiding hebben we te maken met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) om privacy van opdrachtgevers en cliënten te beschermen. Wij garanderen de 
privacy te waarborgen, integer te zijn en professioneel te werk te gaan. 

 
Wij vallen onder het lidmaatschap van OVAL en houden ons aan de bijbehorende gedragsregels. Voor onze 
algemene voorwaarden, privacyverklaring en klachtenreglement verwijzen we je naar www.solidsense.nl 
 

Heb je interesse of wil je meer informatie? 

Wij vertellen je graag meer. 

T 085 - 130 34 31 
E info@solidsense.nl 

 


