
Samenwerking Zinzia - Nieuwe Sporen 
Zinzia en Nieuwe Sporen zijn de samenwerking aangegaan, omdat beide partijen geloven in de winst van goede 

preventie. We hebben dit handen en voeten gegeven in de vorm van een vitaliteitscoach. Onze samenwerking 

is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

▪ Als medewerker sta je centraal in de organisatie.

▪ Het volgen van je hart is de basis voor duurzaam werkplezier.

▪ Je bent samen met Zinzia verantwoordelijk voor dit werkplezier.

Werken aan je vitaliteit!
De vitaliteitscoach van Nieuwe Sporen heeft ervaring met verschillende soorten van begeleiding. De coach 

weet als geen ander waar je tegenaan kunt lopen in je werk. En welke oplossingen er mogelijk zijn. Het gesprek 

dat jullie voeren blijft altijd vertrouwelijk. De vitaliteitscoach bekijkt samen met jou wat jouw behoeften zijn, 

welke hulp je nodig hebt en welke stappen je zelf kunt nemen. Samen met de coach ga je de vervolgstappen 

concreet maken, zodat hier binnen jouw werk op ingespeeld kan worden.  

Ga jij opgewekt naar je werk of vind je het af en toe best zwaar? Het kan geen kwaad om hier af en 
toe bij stil te staan. Je werk maakt immers een belangrijk deel uit van je leven. Misschien ben je de 
laatste tijd minder � t? Of  onzeker over bepaalde vaardigheden? Dat is heel normaal, maar niet iets 
om te laten sluimeren. Maak het bespreekbaar en praat erover met onze vitaliteitscoach.

Nieuw: vitaliteitscoach bij Zinzia! 



Werkwijze aanmelden 
Vanaf 1 maart 2018 kun je je aanmelden voor een afspraak bij de vitaliteitscoach. De gesprekken vinden plaats 

op een locatie naar wens. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen via: 

▪ E-mail: o�  ce@nieuwesporen.nl

▪ Telefoon: 024 -360 70 34

De inzet van de vitaliteitscoach is vooralsnog een pilot voor een periode van drie maanden. Wil je hier gebruik 

van maken? Meld je dan snel aan! 

Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe balans tussen werk en levensfase. Meer informatie over 

ons kun je vinden op onze website : www.nieuwesporen.nl

Onze vitaliteitscoaches

”Motivate the mind & the body will follow”
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