
OVERZICHT COACHES
Kies de keynote(s), workshop(s) of infosessie(s) die inspelen op jouw noden  

en stel zo zelf je programma op maat samen.



Laat je adviseren, inspireren en 
ondersteunen door ons team van 
coaches met hun wetenschappelijke 
expertise in hun vakdomein.
Zo hebben we o.a. veranderingspsychologen, stress- en 
burn-outexperten, voedingsdeskundigen, (sport)diëtisten, 
bewegingsexperts en arbeidspsychologen in ons netwerk 
van gecertifieerde coaches die als schakel kunnen worden 
ingezet tussen werkgever en medewerker.



Taal:
Nederlands/Engels/Frans 

Tarief: 
550 euro excl. BTW/sessie

Bio:
Master lichamelijke opvoeding en hoofdtrainer bij Trace met 10 jaar expertise 
in personal en small group training.

Peter Duyck geeft tijdens korte en energieke beweegsessies, naast de theo-
retische achtergrond, ook praktische en haalbare oefeningen die je tijdens 
je dag kunt uitvoeren, achter je bureau. Gerichte bewegingen kunnen stress 
optimaal herverdelen en de kans op rug-/nek-/schouderklachten drastisch 
doen verminderen.

EXTRA’s:
5 fit-desk sessies online (in Nederlands en Frans) inclusief  
B-Tonic-weerstandsband als give-away om actief oefeningen 
mee te doen.  
Per persoon: 45 euro excl. BTW

Peter Duyck

GEZOND WERKEN1/2 dag GEZOND BEWEGEN



Taal:
Nederlands/Engels 

Tarief: 
750 euro excl. BTW/sessie

Bio:
Breatheology Master Instructor. Verhoog je energieniveau en elimineer stress 
door bewust te ademen met Tom Stijven.

Ademen, je doet het zo’n 16.000 keer per dag. Leer Toms technieken te 
gebruiken om je brein aan te sturen en zo meer energie te krijgen of beter te 
slapen en stress te reduceren.

Tom Stijven

GEZOND WERKEN1/2 dag GEZOND DENKEN GEZOND SLAPEN



Sarah Braet
Taal:
Nederlands

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Na haar studies als licentiate in de Handelswetenschappen en enkele jaren 
praktijkervaring in de bedrijfswereld heeft ze haar diploma van diëtiste be-
haald. Vervolgens heeft ze haar postgraduaat Personal Trainer afgewerkt via 
de Functional Training Academy. Een navorming Voeding en Sport wou ze er 
heel graag bij om als sportdiëtist aan de slag te gaan.

Ook heeft ze zich gespecialiseerd in de behandeling van een verstoord 
eetpatroon en eetstoornissen. Momenteel geeft ze keynotes over gezonde 
voeding, sportvoeding, emo-eten en intuïtief eten. Ze werkt als voedingscon-
sultant bij Energy lab.

2 uur GEZOND ETEN



Hélène Gilson
Taal:
Frans

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Als diëtiste van opleiding heeft Hélène haar kennis verdiept met een diplo-
ma in ‘Nutrition Humaine’, alvorens een doctoraal proefschrift te schrijven in 
Biomedische en Farmaceutische Wetenschappen. Na zich te hebben ingezet 
voor wetenschappelijk onderzoek, biedt ze voedingsconsulten aan patiënten 
(met bepaalde ziektes).

Bovendien wekte de atletiek op hoog niveau, die zij gedurende verscheidene 
jaren beoefende, haar grote belangstelling voor sportvoeding.

Hélène heeft zich recent ook verdiept in de topics intuïtief eten en emo-eten.

2 uur GEZOND ETEN



Aagje Vanwalleghem
Taal:
Nederlands/Engels/Frans 

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Aagje Vanwalleghem heeft een cruciale rol gespeeld in het op de kaart zetten 
van de Belgische gymnastiek, met verschillende wereldbekermedailles, de al-
lereerste Belgische gymnasiummedaille op een Europees kampioenschap en 
een finalist op de Olympische Spelen. Ze houdt ervan mensen te inspireren, 
motiveren en in staat te stellen hun dromen waar te maken, zowel in sport 
als in het dagelijkse leven.

GEZOND WERKEN60 min GEZOND DENKEN



Aline Fobe
Taal:
Nederlands/Frans

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Aline Fobe is ex-internationale hockeyspeelster voor België (185 internatio-
nale wedstrijden, zoals EK’s, WK’s en Olympische kwalificatietornooien) en 
werkt nu als corporate wellbeing consultant bij Energy Lab. Ze heeft haar 
topsport gecombineerd met een masteropleiding Handelsingenieur aan de 
Universiteit van Antwerpen. 

Aline werkte eerst als HR-consultant bij PwC en focust zich nu vanuit haar 
rol bij Energy Lab steeds meer op corporate wellbeing door bedrijven en 
mensen te inspireren en te helpen om hun fysieke, mentale en emotionele 
energie en welzijn in balans te houden.

2 uur GEZOND BEWEGEN



Taal:
Nederlands/Engels/Frans

Tarief: 
1.750 euro excl. BTW/sessie

Bio:
Stemcoach, TEDx-spreker en operazangeres

Via de transformerende kracht van muziek leert Martine Reyners je jouw stem 
in te zetten. Bevrijd jezelf van fysieke en emotionele spanningen.

Leer makkelijker en geïnspireerder spreken in publiek en voel je zelfverze-
kerd over je levenskeuzes.

Martine Reyners

2 uur GEZOND DENKEN



Evy Gruyaert
Taal:
Nederlands/Frans/Engels

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Evy Gruyaert begon haar carrière als tv- en radiopresentatrice. Sinds 2013 
is ze het gezicht en de stem van de Start 2 Run-app. In 2016 werd Yoga met 
Evy gelanceerd, een app die het publiek laat kennismaken met verschillende 
vormen van yoga.

GEZOND WERKEN60 min GEZOND DENKEN GEZOND ETEN



Anneleen De Lille
Taal:
Nederlands

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Anneleen De Lille heeft een Bachelor in Toegepaste Psychologie, een Master 
in Counseling (Universiteit Nottingham) en is erkend oplossingsgerichte, cog-
nitieve gedragstherapeut. Ze specialiseerde zich in gewoonteverandering. 

Haar passie voor coaching ontdekte ze in het Verenigd Koninkrijk, waar ze 
meewerkte aan het Livewell-project. Een succesvol project om mensen te 
begeleiden naar een gezonder leven. In haar boek Denk Gezond Dieet  
Gezond (2017, Lannoo) deelt ze de ervaring die ze opdeed tijdens deze 
coachingstrajecten en lees je hoe je slechte gewoontes kunt afleren, goede 
kunt ontwikkelen en vooral: volhouden. Toen ze terugkeerde naar België 
vertaalde ze haar principes naar de veel voorkomende uitdaginen op vlak 
van psychologisch welzijn zoals: veerkracht, work-life balance, focus, zelfver-
trouwen en levensstijl. 

Als keynotespeaker en groepscoach staat zij vooral gekend als een zeer 
betrokken coach die haar enthousiasme voor verandering als geen  
ander weet over te brengen op de groep. Ze zorgt steeds voor  
de ideale balans tussen bijleren en toepassen; en kan  
zich door de jarenlange ervaring makkelijk  
aanpassen aan de noden van de groep.

2 uur GEZOND DENKEN



stressklachten, aanslepende vermoeidheid en burnout.

Aisha Cortoos
Taal:
Nederlands/Frans

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Aisha Cortoos is licentiaat in de psychologie (2004) met een doctoraat in 
de Biologische Psychologie (2009) en een postgraduaat in de systemische 
Psychotherapie (2013). Ze werkte jarenlang als slaappsycholoog in de slaap-
eenheid van het UZ Brussel. Samen met haar collega’s uit Antwerpen en 
Leuven, en in samenwerking met de Belgian Association for Sleep Research 
and Sleep Medicine (BASS), gaf zij vorm aan het Belgische landschap voor de 
behandeling van slapeloosheid.

Als postdoctoraal onderzoeker werkte ze samen met de Koninklijke Militaire 
School (KMS) op projecten rond slaap, vermoeidheid en prestatie. Ze is 
vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de VUB (Human Physiology and 
Sports Physiotherapy Research Group – MFYS), aan de KMS (Vital Signs and 
Performance – VIPER) en geeft ook les voor opleidingen van de BASS. Zij 
is auteur van verschillende internationale en nationale publicaties in tijd-
schriften en naslagwerken. Aisha geeft lezingen en workshops in bedrijven  
en voor andere zorgverleners, en begeleidt cliënten met slaapproblemen,   

GEZOND WERKEN2 uur GEZOND DENKEN GEZOND SLAPEN



Hélène Feuillat
Taal:
Nederlands/Frans/Engels

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Hélène Feuillat is sinds 2008 actief in de wereld van coaching en training.

Voorafgaand aan het behalen van haar ICF erkende coachingcertificatie, 
werkte ze 15 jaar als manager in België en in het buitenland. Hélène blonk uit 
in het leiden van cross-culturele projecten ‘MET’ anderen. Samenwerking en 
teamprestaties hebben altijd hoog op haar agenda gestaan.

Vandaag blijft ze gepassioneerd over haar werk, ze neemt het ernstig, zonder 
zichzelf te ernstig te nemen! Ze leert teams hoe zich te ontdoen van slechte 
gewoonten, hoe goede gewoonten aan te nemen en vooral hoe ze te be-
houden. Het resultaat: gewoonteveranderingen die de hersenen versterken, 
de productiviteit verhogen en het geluk op het werk vergroten.

2 uur GEZOND DENKEN



Evi Van Acker
Taal:
Nederlands/Engels 

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Evi Van Acker behoorde meer dan een decennium tot de wereldtop van de 
zeilsters. Ze is 4-voudig Europees kampioene, won meerdere medailles op 
World Cups en Wereldkampioenschappen en eiste de bronzen medaille op 
tijdens de Olympische Spelen in Londen in 2012. 

Evi combineerde haar sport met een Bachelor in Chemie en een Master in 
Bio-ingenieurswetenschappen. In 2017 begon ze te werken bij Energy Lab 
als Account Manager. Ze deelt graag haar passie voor sport, gezondheid en 
voeding met anderen.

GEZOND WERKEN50 min GEZOND DENKEN



Taal:
Nederlands/Engels/Frans

Tarief: 
2.500 euro excl. BTW/sessie

Bio:
Ondernemer, oprichter en directeur van de School for Butlers & Hospitality

Vincent toont je hoe bedrijven over de hele wereld geld verliezen en hoe je 
dat kunt voorkomen. Verkoop heeft niets te maken met marketing omdat 
marketing volledig gekoppeld is aan jouw mensen. Wees je er ten volle van 
bewust dat in deze sterk gedigitaliseerde tijden de menselijke toets nog 
steeds de beste manier is om jouw producten en diensten te verkopen. Leer 
wat je ten koste van alles moet vermijden om je gesprekspartners, medew-
erkers, klanten, leveranciers en anderen af te schrikken, en hoe je onmid-
dellijk het ijs kunt breken door een passend compliment te geven. Na deze 
sessie ken je de ins en outs van oogcontact en weet je precies wanneer je 
best jouw meest stralende lach naar boven haalt.

Vincent Vermeulen

GEZOND WERKEN1/2 dag GEZOND DENKEN



Paul Van Den Bosch
Taal:
Nederlands/Engels 

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
In zijn 30-jarige carrière heeft Paul Van Den Bosch gewerkt met topatleten 
zoals motorcrossiconen Eric Geboers en Georges Job, veldrijder Sven Nys en 
de renners van Lotto Soudal (Tim Wellens, André Greipel, Thomas De Gendt, 
...). Hij heeft een Master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsweten-
schappen (KULeuven).

In 2009 richtte Paul samen met Bob Verbeeck (Golazo) Energy Lab op.

GEZOND WERKEN50 min GEZOND DENKEN



Sven Nys
Taal:
Nederlands

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Jaren heeft Sven Nys de veldrit- en mountainbikescene gedomineerd. In 2016 
nam hij afscheid van het profcircuit. Vandaag is Sven nog steeds actief in de 
wielerwereld als ploegleider, wielerambassadeur, spreker en analist. Met zijn 
bijdrage aan de uitbouw van het Sven Nys Cycling Center realiseerde hij zijn 
jeugddroom.

GEZOND WERKEN60 min GEZOND DENKEN



Taal:
Frans/Engels

Tarief: 
3.000 euro excl. BTW/sessie

Bio:
Jean-Michel Saive, de grootste Belgische speler uit de geschiedenis van het 
tafeltennis, heeft deze sport in België populair gemaakt. Hij behaalde top-
prestaties en titels als individu en in teamverband. Een inspirerende man 
met een indrukwekkende staat van dienst!

Jean-Michel Saive

GEZOND WERKEN45 min GEZOND DENKEN



Taal:
Nederlands/Engels/Frans

Tarief: 
3.000 euro excl. BTW/sessie

Bio:
TEDx-spreker, High Performance Psycholoog, ondernemer en avonturier.

Wereldwijd helpt Cedric bedrijfsleiders, topsporters en organisaties op alle 
niveaus te groeien en in te zetten op persoonlijk welzijn en zelfleiderschap. 
Grenzeloze mindset, laserfocus en vertrouwen. Wees klaar voor de toe-
komst, durf je talenten en vaardigheden ontdekken en ten volle benutten. 
Met deze ‘power skills’ leert Cedric Dumont jou waarom durf en focus het 
nieuwe IQ zijn. Leer hoe je je zelfbewustzijn kunt versterken. Stel je priorite-
iten. Aanvaard je stress en angst. Laat los.

EXTRA’s:
Dare to Jump, gesigneerd boek van Cedric 
Dumont (in Nederlands, Frans en Engels) na 
de sessie, per persoon: 29,95 euro excl. BTW

Het B-Tonic-teamspel ‘Naar een mindset 
zonder grenzen’ af te geven na de sessie, per 
persoon: 12 euro excl. BTW

Cedric Dumont

GEZOND WERKEN2 uur GEZOND DENKEN GEZOND SLAPEN



Taal:
Nederlands/Engels/Frans

Tarief: 
3.500 euro excl. BTW/sessie

Bio:
Advocaat, mede-oprichter van het advocatenkantoor & De Bandt in Brussel, 
lid van de balies van Brussel en New York en stichter van Servo

Professionele en persoonlijke ontwikkeling waarbij ingewikkelde gesprek-
ken, ingewikkelde regels, moeilijke doelstellingen en diep nadenken komen 
kijken, is vermoeiend, tijdrovend en werkt vaak maar korte tijd. Het is een-
voudiger, krachtiger, duurzamer en ‘juister’ om je duidelijk vanuit het on-
bewuste te ontwikkelen ... met een paar eenvoudig te gebruiken regels die 
effectief samenwerken met je bewuste geest. Iedereen kan persoonlijk en 
professioneel groeien met een paar duidelijke principes en toch met beide 
benen op de grond blijven staan. Jeff leert je een eenvoudig en krachtig 
systeem dat je extra energie, comfort, focus en zelfvertrouwen zal geven. Dit 
zal je in staat stellen een succesvol en comfortabeler leven op te bouwen, 
zowel professioneel als persoonlijk.

EXTRA’s:
Syllabus met praktische oefeningen (Frans en 
Nederlands): 40 eur per persoon excl. BTW

Jeff Keustermans

GEZOND WERKENvolledige dag GEZOND DENKEN GEZOND SLAPEN



Elke Geraerts
Taal:
Nederlands/Engels

Tarief: 
Op aanvraag

Bio:
Als doctor in de psychologie bekleedde Elke academische posities aan de 
universiteiten van Harvard, St. Andrews, Maastricht en Rotterdam. Haar 
wetenschappelijke kennis wilde ze breed uitdragen en daarom richtte ze in 
2014 Better Minds at Work op. 

Elke ambieert een ‘mentale revolutie’, waarbij het gehele team van Better 
Minds at Work onmisbare kennis rond mentale veerkracht verspreidt over alle 
sectoren, functies, generaties en culturen heen. Hoewel Elke vooral bekend 
is als keynote spreker en auteur (van onder andere Mentaal Kapitaal en De 
Mentale Reset), is ze in de eerste plaats een gesprekspartner voor elke klant 
en weet ze psychologische inzichten te vertalen naar frisse en toegankelijke 
day-to-day toepassingen voor individu en organisatie.

GEZOND WERKEN2 uur GEZOND DENKEN



Taal:
Nederlands

Tarief: 
4.500 euro excl. BTW/sessie

Bio:
Professor ‘Organizational behaviour’ Antwerp Management School

Prof. Dr. Kathleen Vangronsvelt reikt handvaten aan om je  
performantie te stimuleren in een post-COVID-werkcontext. 

De interactieve workshop informeert en inspireert. Je keert terug naar de 
werkvloer met correcte, wetenschappelijk onderbouwde en hands-on infor-
matie die je direct in actie(s) kunt omzetten. 

Leer focussen op het menselijk potentieel binnen de werkcontext, creëer 
vertrouwen en bouw aan een sterker engagement, hogere betrokkenheid en 
betere prestaties.

Prof. Dr. Kathleen Vangronsvelt

GEZOND WERKENvolledige dag


