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Heb je ook het gevoel dat alles je boven het hoofd groeit? Lig 
je 's nachts te piekeren hoe je werk en privé beter in balans 
moet brengen? Maak je je zorgen om je gezondheid omdat je 
niet weet hoe je tijd moet maken om gezonder te leven? 
Stress is vaak een vicieuze cirkel: geen energie om te 
sporten, te druk in je hoofd om te kunnen ontspannen, geen 
tijd om je huis en werk op orde te houden en geen puf om 
gezond te koken. Wil je deze vicieuze cirkel doorbreken? Volg 
dan een BOOG-training bij Zuijdam Organizing. Een methode 
die bestaat uit de vier pijlers: bewegen - ontspannen - 
ordenen - gezond eten. Een holistische benadering om stress 
te verlagen en je energieniveau te verhogen. Aan de hand 
van  een intakegesprek bepalen we samen met welke pijlers 
we aan de slag gaan.
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Over leefstijlprogramma BOOG

Resultaat
• Meer energie
• Meer tijd om te ontspannen
• Meer structuur in je werkdag
• Een georganiseerd huishouden
• Handvatten om gezonder te leven
• Een betere nachtrust
• Een leuker en gelukkiger leven

KRIJG MEER 
RUIMTE IN JE 
HOOFD, MEER 

ENERGIE EN EEN 
GELUKKIGER 

LEVEN
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BEWEGEN

KRIJG WEER 
OVERZICHT EN 
MEER BALANS 

IN JE LEVEN

Bewegen geeft energie, een fitter lijf, zorgt voor ontspanning en 
slaap van betere kwaliteit. Met behulp van de beweegcirkel van 
'Kenniscentrum Sport' gaan we stap voor stap meer bewegen in 
je dagelijks leven brengen. We bekijken wat je al doet, wat je 
leuk vindt en wat bij je past. Samen maken we een plan hoe je 
meer kunt bewegen door aan te sluiten bij andere dingen die je 
al doet. Je gaat aan de slag met dit plan en ik help je bij 
moeilijke momenten.

ONTSPANNEN
Als stress blijft aanhouden raakt je lichaam overbelast en dat 
is niet goed voor je gezondheid. Hoe langer de stress duurt 
of hoe heviger de stress is, hoe meer tijd je nodig hebt om te 
herstellen. Ontspannen kan door ontspanningsoefeningen te 
doen, de kwaliteit van je slaap te verbeteren, gezonder te 
leven, je grenzen te ontdekken en patronen te doorbreken. 
Je krijgt een werkboek met persoonlijke opdrachten om met 
bovenstaande aan de gang te gaan. Hierdoor kom je 
lekkerder in je vel te zitten en kun je tegenslagen beter het 
hoofd bieden.
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ORDENEN

Een overvolle mailbox, geen overzicht over je 
documenten, een overvolle agenda, moeite met 
thuiswerken, of een onopgeruimd huis geven je een 
opgejaagd gevoel. Door middel van handige 
stappenplannen krijg je weer grip op je werk en 
huishouden en daardoor ruimte in je hoofd. Je kan beter 
keuzes maken en prioriteiten stellen en hebt handvatten 
om het overzicht te houden. Hierdoor hou je meer tijd 
over om leuke dingen te doen.

GEZOND ETEN
Gezonde voeding heeft een grote invloed op je gezondheid. 
Door gezond te eten krijg je meer energie, slaap je beter, wordt 
je weerstand verhoogd, je kans op ziekten verkleind en kun je 
stress beter aan. Met behulp van een online eetdagboek krijg je 
inzicht in wat je eet. In kleine stappen probeer je je eetpatroon 
aan te passen en  gezondere alternatieven te ontdekken. Zo ga 
je langzaam je eetpatroon gezonder maken. 


