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WORD DE BESTE VERSIE VAN JEZELF
Is het tijd om de stap te maken naar een nieuwe 

fase of het volgende niveau in je (bedrijfs) leven? 

Bij JPT zorgen onze business- en lifestylecoaches 

ervoor dat het niet bij plannen maken alleen blijft. 

Zij laten je inzien wat voor jou écht belangrijk is. 

Ze helpen je om twijfels en aarzelingen om te 

buigen naar zelfvertrouwen en om met focus en 

lef de volgende stap in je leven te zetten. 

VERANDER JE PATRONEN EN
DE REST VERANDERT MEE
Vaak weet je maar al te goed wat je anders zou 

willen doen in je leven. Je zou beter voor jezelf 

moeten zorgen en toch doe je het niet… Onze 

coaches zorgen ervoor dat je helder voor ogen 

krijgt wat voor jou écht belangrijk is. 

We doorbreken oude patronen en zorgen ervoor dat jij: 

CHECK-CIRCLE Leeft vanuit je eigen waarden.

CHECK-CIRCLE De beste versie van jezelf wordt.

CHECK-CIRCLE Meer zelfvertrouwen creëert. 

CHECK-CIRCLE Leert focussen op wat echt belangrijk is. 

CHECK-CIRCLE Controle krijgt over wat jij wil

CHECK-CIRCLE ‘Nee’ zegt tegen anderen en ‘ja’ tegen jezelf.

“Soms is het gewoon even realiseren dat 
gisteren is geweest. Daar kan je niets 

meer aan doen. Nu kun je echter wel iets 
veranderen. Voorgoed.” 

– Miranda van der Zalm 
(Business & Lifestyle Coach | Personal Trainer)

“Creëer en realiseer je eigen doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de karaktereigenschappen die jou 

nu tegen houden in je leven, juist vóór jou gaan 
werken!”

– Julien Hagen 
(Business & Lifestyle Coach | Fysiotherapeut)

ZET VANDAAG DE EERSTE STAP
Onze Business & Lifestyle Coaching is een unieke manier om te groeien. 

Door op fysiek én mentaal vlak maximaal te trainen, til je jezelf naar een 

volgend, hoger niveau. In dit traject maken wij gebruik van alle diensten 

die we bij JPT te bieden hebben:

CHECK-CIRCLE  Mental coaching 

CHECK-CIRCLE Personal Training 

CHECK-CIRCLE Mindfulness en Bars-methode

CHECK-CIRCLE Diëtetiek 

CHECK-CIRCLE  Cryotherapie 

CHECK-CIRCLE  Fysiotherapie 

CHECK-CIRCLE  Rentherapie

BURN-OUT OF STRESSKLACHTEN?
Behandelmethodes om aan een betere versie van jezelf te werken, zijn: 

Mindfulness 

Mindfulness is een vorm van meditatie die ervoor zorgt dat jij energie 

creëert. Deze energie kan hij vervolgens gebruiken in zijn dagelijks 

leven. Het heeft positieve effecten op stress, mentale vaardigheden, 

productiviteit, creativiteit en onderlinge verhoudingen op het werk. 

Bars® is een effectieve behandelmethode waarbij 32 verschillende 

punten op het hoofd worden aangeraakt. Deze punten staan voor een 

bepaalde thema, zoals communicatie, controle, structuur, ruimte en tijd.



“Als drukbezette man met 2 prachtige 
kinderen en een topfunctie als directeur, 
kreeg ik af en toe het benauwde gevoel 
van disbalans tussen werk, privé en 
ontspanning. Door middel van het 
coaching-traject in combinatie met 
Personal Training, heb ik die energie en 
balans weer teruggevonden”.

– Bas

“Ook al was het vaak heel confronterend, 
ik merkte dat ik deze spiegel nodig had. 
Ik bleef maar doorgaan en hoopte op 
verandering die vanzelf zou komen. Dat 
gebeurde niet. Om een verandering te 
krijgen, moet je zelf veranderen en dat 
was mijn grootste les uit deze training. 
Ik kreeg het waarom en de tools om dit 
te doen. Heerlijk”.

– Dirk 

“Mijn grootste les is dat niets vanzelf 
gaat en dat je er altijd aan zal moet 
werken. Tijdens de training wordt er 
vaker gezegd ‘Life-long Learning. Dat 
is echt zo. Maar je moet wel ergens 
beginnen en weten hoe het moet. Dat 
heb ik ook geleerd tijdens deze training. 
Vooral tijdens de training die over mijn 
overtuigingen gingen. Pfff… behoorlijk 
confronterend’.

– Sam

“De training heeft ervoor gezorgd dat ik 
structuur heb gekregen. Deze structuur 
zorgde er onbewust voor dat ik de 
controle terugkreeg over wat ik aan het 
doen was. Ik werd niet geleefd, ik leefde 
weer”.

– Mirjam

SUCCESVERHALEN
WELKOM BIJ JPT

“Waar word je nu echt gelukkig van? Wat geeft je energie en waarin wil je tijd 
investeren? Wij helpen je om aan de slag te gaan met je fysieke en mentale doelen 
en de focus te leggen op wat echt belangrijk voor je is. Ieder traject is uniek, want 
ieder mens is anders. Wij helpen je om je leven te leiden op je eigen voorwaarden, 

zonder concessies. Begin vandaag nog en word een betere versie van jezelf!”

– Jeroen Pronk (eigenaar)
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