
De Mind Wellness
G i f t c a r d

bied uw medewerker de luxe om even stil te staan
om van daaruit weer in beweging te komen…

Als ondernemer kent u de kracht en kwetsbaarheid van het menselijk kapitaal. 
Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers loont. 

Natuurlijk heeft uw medewerker ook zelf een verantwoordelijkheid om goed 
voor zichzelf te zorgen. Toch geven zij daar vaak onvoldoende prioriteit aan. 

Met de Mind Wellness Giftcard van COUCHING geeft u uw werknemers 
letterlijk tijd en ruimte om mentaal goed voor zichzelf te zorgen. 
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Mind Wellness
G i f t c a r d



Mind Wellness creëert:

  Bewustwording

  Eigenaarschap 

  Zelfsturend vermogen 

  Oplossingsgericht denken 

  Flexibiliteit

Zo ervaart uw medewerker meer geluk in het leven, neemt de energiebalans 
toe en zien we een aanzienlijke verbetering van de algehele gezondheid, 
bevlogenheid in het werk, duurzame inzetbaarheid en een concrete verbetering 
van de persoonlijke prestaties. 

Deze giftcard staat voor één of meerdere verzorgde sessie(s) waarin we de 
ontspanning en inspanning van de geest combineren. Zo gaan uw werknemers 
meer leven vanuit willen in plaats van moeten. 

COUCHING biedt Human Self-management coaching waarbij we verschillende 
methodieken gebruiken. Eén van hen is de Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT): de meest moderne en e� ectieve methodiek binnen de psychologie.

Schenk uw medewerkers een Mind Wellness Giftcard als Kerstgeschenk, 
Nieuwjaarsgroet, verjaardags- of jubileumcadeau of bij life changing events. 
De Giftcard kunt u aanvragen bij COUCHING. De Mind Wellness giftcard kan 
worden opgemaakt met het logo van uw bedrijf. Zo kan de Giftcard zo persoonlijk 
worden gemaakt als gewenst. Bezoek onze website voor meer informatie.
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Praktijk voor coaching & therapie 

Jolanda Wolters - 06-18562126 - Willibrordusstraat 6, 5087 BS Diessen
Jolanda.wolters@couching.nu - www.couching.nu

COUCHING


