
Niets is krachtiger 
dan een idee waarvoor 

de tijd rijp is
 - VICTOR HUGO - 



onze missiewhy

onze workflowhow

ons aanbodwhat

Omdat 
Gezondheid 

Werkt…



onze missie
why
▶  5 redenen waarom 

klanten beroep doen op 
Springbok Coaching...



Verantwoordelijkheid en
zorg voor human capital
▶  investeren in het welzijn van medewerkers

Fitte levensstijl als
basisfundament
▶  duurzame inzetbaarheid medewerkers
▶  duurzame business

#1

#2

why.



Pijlers voor een
fitte levensstijl

why.

meer 
bewegen
(minder zitten)

meer 
veerkracht

(minder stress)

beter 
slapen

(werk)- 
omgeving

werken in 
verbinding

gezonder 
eten kracht van

positief
denken



Zelfmanagement
▶  zelfmotivatie

▶  hefboom naar gedragsverandering

▶  moeten > willen / controle > autonomie

Specifieke expertise 
▶  versneller om te werken aan competenties

▶  didactische methodiek & aangepaste tools

#4#3

why.



#5

#humantouch
Werken mag plezant zijn
▶  goesting!

▶  in verbinding met collega’s

▶ positieve (interne) communicatie = key

why.



onze workflow
how
▶ Hoe pakt 

Springbok Coaching 
dit strategisch aan...



Meten = weten
welke noden/behoeften?
op bedrijfsniveau/individueel?

Afstemmen 
& connecteren
met management & 
wellbeing team

project & communicatie

Design & 
planning

naar gedragsverandering

Promoten & 
onderhouden

projectplan

Evalueren &
optimaliseren

Coaching en
consultancy

Flow naar een fitte 

levensstijl o
p de werkvloer

#1

#2

#3

#4

#5

how.



ons aanbod
what
▶

 COVID PROOF

ONLINE AANBOD OFFLINE AANBOD

Het aanbod van 
Springbok Coaching...



Communicatie 
strategie

in samenwerking 
met afdeling interne 

communicatie
in co-creatie met 

de werkgroep

Strategisch 
project- 

management

bedrijfsscan

howfit analyse

stayfit analyse

Analyse 
behoeften op 
bedrijfs- en 
individueel 

niveau

Buy-in 
management 

team
neuzen in 

dezelfde richting

top-down / bottom-up

Strategisch advies

what.



Individuele 
1-op-1 

coaching
vitago programma

ambassadeursprogramma

pop-up health coaching

Healthy 
lifestyle 

screenings
fysieke testing (vitacheck)

mentalfit- & sporttesting 

Workshops
beweging

voeding

slaap

stress(less)

ademhaling

positieve mindset

Teamevents
kick-off

teambuilding

fitproeverij 

teamchallenges

Communicatie-
tools
nudging

videodemo’s

gamification

contentplatform

e-learningtools 

what.

Promotie en activatie



Leadership- 
programs

Masterclasses 
in-company 

& open 
opleidingen

Keynotes Inspiratie- 
reizen

Events

what.

Academy



in ‘t
kort ▶  SPRINGBOK COACHING

▶  SPRINGBOK USP’S

positief, met
een grote 
human touch

met expertise 
als acceleratorin co-creatie 

met opdracht- 
gever

hands-on met 
een waaier van 
mogelijkheden

i.f.v. de 
behoeften van 
de doelgroep, 
het beschikbare 
budget en de 
faciliteiten

begeleidt bedrijven en hun human capital 
op de weg naar een fitte levensstijl en meer 
welzijn als dé hefboom voor duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers.

conclusion.



Bij Schoenen Torfs promoten wij reeds jaren een gezonde levensstijl 
bij medewerkers en klanten. Omdat wij geloven dat dit zorgt voor 
meer (werk)geluk. Levensstijl & gezondheid is zowel gericht op het 
mentale, sociale als het fysieke.

De passie en enthousiasme van Springbok Coaching geeft goesting 
om verder te bouwen aan het geluk van al onze medewerkers. Bij het 
brainstormen en ontwikkelen van ideeën tot en met het opstellen een 
concreet plan, ontstaat telkens opnieuw een ongelooflijke dynamiek.

Springbok Coaching inspireert en innoveert. Maatwerk, gericht op de 
noden van een bedrijf en zijn medewerkers, is hun kracht. Er is sterke 
en complementaire expertise in huis.

En met de vernieuwde POST COVID-19 aanpak heeft Springbok 
Coaching alvast een concreet aanbod in huis, dat inspeelt op de 
nieuwe werksituatie en behoeften van medewerkers.

Kim De Bock
Verantwoordelijke vorming & opleiding
SCHOENEN TORFS

testimonial.



en veel meer

Maarten Rooijakkers
General Manager
CAPITALATWORK FOYER GROUP

At CapitalatWork, we looked for the best partner to set up a ‘Fit at 
Work’ project and started this year our collaboration with Springbok 
Coaching. The perfect choice, because based upon the enthusiasm 
and professionalism of all members of Springbok Coaching, our 
project made a very successful start with various kick-off workshops 
and Vitachecks for all our employees. 

Via well organised webinars the lockdown has not stopped us 
from continuing our Fit at Work project with Springbok Coaching. 
We feel that , thanks to the approach of Springbok which combines 
professionalism, flexibility and fun, everybody is very motivated to 
participate and to stay in this interesting program. And we are only 
just beginning...

Great experience ! Just do it !

testimonial.



▶  www.springbokcoaching.be

▶  www.springbokhealthylifestyle.be

▶  brecht@springbokcoaching.be

▶  T  0484 58 60 06 (Brecht Buysschaert)

we horen 
je graag


