
Introductie Vitaliteit voor werkgevers 

Binnen Deltastaete zijn meerdere bedrijven gevestigd die 
actief zijn op het gebied van Vitaliteit. 

Gezamenlijk zijn zij instaat om voor alle vraagstukken rondom 
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een betaalbare maatwerk 
begeleiding te bieden.


Visie 
Onze visie is 'duurzaam inzetbaar zijn en blijven' binnen alle 
lagen van een organisatie.

Vergroten van bewustwording en betrokkenheid creëert een 
win-winsituatie, waarin duurzame investeringen bijdragen aan 
vitalere organisaties.

Wij kiezen bewust voor een laagdrempelige aanpak. Wij hebben de overtuiging dat overzichtelijke, 
modulaire interventies zorgen voor motivatie bij onze klanten. Deze succeservaringen vergroten 
de intrinsieke motivatie om verder te ontwikkelen. Een ieder kan een ‘leven lang leren'. 'Bewegen' 
tussen de verschillende disciplines vanuit de visie 'wat heb ik op dit moment nodig' zorgt voor 
maatwerk. Dit concept werkt tevens kostenbesparend voor de werkgever.

Het is onze eigen ervaring dat kennis van en inzicht in gezonde lichamelijke & psychologische 
processen leidt tot meer eigen regie, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. 

Wij willen dit niet voor onszelf houden, graag willen wij onze expertise delen.


Doelgroep 
Wij richten ons op mensen die bereid zijn om in zichzelf te investeren. Vroegtijdige monitoring en 
ontwikkelen van zelfbewustzijn leidt tot effectiever werken, beter zorgen voor zichzelf en anderen 
en hierdoor een gezondere bedrijfsvoering.


Vitaliteit  
Wij geloven in ‘samenwerking’. Het bundelen van krachten, gebruik maken van elkaars expertise, 
leidt tot een win-winsituatie voor alle partijen.

Wij maken educatieve ‘programma’s op maat’, passend bij uw specifieke behoeften en belangen.

Wij begeleiden onze klanten tijdens dit proces  waarin ‘plezier’ en ‘persoonlijke aandacht’ centraal 
staan.


Introductie voor werkgevers 
Op dinsdag 13 november 2018 organiseren wij korte introductieworkshops van een uur voor 
werkgevers. In deze workshop praten wij u graag bij over het belang van vitaliteit voor uw 
organisatie en wat de voordelen kunnen zijn voor u en uw medewerkers.

De workshop wordt verzorgd door Ton van Kooten (Deltasport), Annemieke Huizer (youCANbe) en 
Sebastiaan Smidts (Smidts Advies).


Praktische informatie: 

Workshop Introductie Vitaliteit voor werkgevers


Datum:		 	 	 13 november 2018

Tijdstippen:	 	 	 08:00 en 17:00 uur

Duur van de workshop:	 1 uur

Locatie:	 	 	 Curieweg 9

Aanmelding:	 	 	 Stuur een e-mail info@smidtsadvies.nl, vermeld in de mail uw naam, 	
	 	 	 	 bedrijfsnaam en het tijdstip waarop u wilt deelnemen.


Bent u op de bovengenoemde datum niet in de gelegenheid om ons te bezoeken, laat het ons 
gerust weten dan maken we een andere afspraak.
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