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Make it count
In de wereld van morgen gaan sterke  en authentieke 

leiders het verschil maken. Wie lichamelijk en geestelijk 

fit is en wie zich bewust is van zijn persoonlijke kracht en 

visie, is in staat om vast te houden aan wat hij wil – en  

om daar naar te handelen. Dat is waar Fit, Focus, Flow 

voor kan zorgen.
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onze visie

We nemen afscheid van 
een conservatief tijdperk
Het bedrijfsleven verandert  in hoog tempo. De energietransitie, technologische 
ontwikkelingen en vergevorderde digitalisering geven branches  een andere 
inhoudelijke opdracht. Nieuwe processen en alternatieve samenwerkings-
vormen dienen zich aan; andere businessmodellen zorgen voor uitdagingen 
van formaat. Het vinden van medewerkers die daarbij passen is een volgende 
uitdaging. We nemen afscheid van een conservatief tijdperk. In de toekomst 
liggen volop kansen.

Ondernemers maken geen tijd voor de toekomst

Veel van die kansen blijven liggen. Want voor bestuurders in de branche is het lastig om tijd 

te maken voor een bestendige visie op de toekomst. Ze zouden graag meer willen innoveren, 

maar ze hebben geen tijd voor de inhoudelijke groei van hun organisatie en van hun mensen. 

Bestuurders leren van hun fouten en ze weten heel goed waar hun bedrijf staat, maar ze slagen  

er niet altijd in om wat ze leren toe te passen.   

Hoe breng je het bedrijf naar een nieuwe fase?

Het spel is definitief veranderd. Ondernemen wordt nooit meer hetzelfde. Maar hoe krijg je  

samen met je mensen je onderneming op koers? Hoe krijg je de nieuwe spelregels onder de knie? 

Hoe breng je het bedrijf naar een nieuwe fase? Leiders worden geregeerd door de waan van de 

dag. Dikwijls ontbreekt het in de organisatie aan een klankbord, aan reflectie. Simpelweg omdat 

er geen gelijkwaardige denkers rondlopen.
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het programma

Fit, focus, flow.  
Drie maanden die leven 
en business blijvend 
veranderen
Fit, Focus, Flow is een uniek programma dat zich richt op lichamelijke en geestelijke fitheid en op 

het uitzetten van een nieuwe betekenisvolle koers. Het versnelt de weg naar zelfinzicht en vormt 

een permanente basis voor persoonlijke ontwikkeling en zakelijk leiderschap.

De drie onderdelen van Fit, Focus, Flow verlopen synchroon aan elkaar. Tijdens het programma 

komen alle onderdelen gelijktijdig aan bod.

werk aan lichaam en geest

maak impact met wat je geleerd hebt

leg de basis voor nieuw leiderschap

1e maand 2e maand 3e maand 
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voor wie

Fit Focus Flow heeft twee soorten programma’s gericht op ondernemers in 
verschillende segmenten.

Ondernemers in de bouw- 
en installatiebranche
We hebben een Fit Focus Flow programma speciaal 

gericht op ondernemers in de bouw- en installatiebranche. 

Samen met adviesbureau BIMpuls zijn we thuis in deze 

sector en we weten dat daar grote winst te behalen is 

door anders naar de materie te kijken.

Ondernemers in andere 
bedrijfstakken
Daarnaast hebben we een programma voor ondernemers 

die werkzaam zijn in andere segmenten, zoals industrie, 

finance, IT, groot- en detailhandel en sport- en recreatie. 

Iedere ondernemer die streeft naar inhoudelijke groei, 

heeft baat bij Fit Focus Flow, zowel voor zichzelf als voor 

de onderneming.
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Werk aan lichaam  
en geest
De positieve invloed van een fit lichaam op onze geest is enorm. Het FIT-programma helpt je om 

daar gebruik van te maken. Om ambitieuze doelen te stellen waarbij er evenwicht blijft tussen 

inspanning en ontspanning, tussen versnelling en vertraging. Je creëert een nieuw patroon voor 

lichamelijke en geestelijke fitheid. Dat nieuwe patroon is de blijvende basis voor leiderschap, 

persoonlijk en zakelijk. 

Onder begeleiding van een vitaliteitscoach begin je met een nulmeting. Op basis van de 

resultaten krijg je een persoonlijk fitplan dat zich richt op vijf thema’s: voeding, beweging, slaap, 

ontspanning en mentale veerkracht. Tijdens het traject kom je in beweging, zowel fysiek als 

mentaal, met behulp van de bewegingsvorm die bij jou past en door middel van verschillende 

ontspanningstechnieken. Je leert hoe je dit onderdeel maakt van je leefpatroon en hoe je de 

resultaten toepast in je leven en in je werk.

Wat we doen

• Nulmeting

• Persoonlijk Fitplan

• Bewegen als onderdeel van je dag

• Ontspanningstechnieken 

• Begeleiding door een vitaliteitscoach
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Leg de basis voor  
nieuw leiderschap
We helpen je bij het maken van een heldere status quo. Waar sta je? Wat is je passie? Wat is 

je ultieme vergezicht? Je persoonlijke en zakelijke doelen worden aan de hand van vragen en 

intervisies concreet gemaakt. Daarnaast werken we aan het versterken van persoonlijk en 

authentiek leiderschap en maken we je focus zichtbaar. Het FOCUS-programma zorgt ervoor dat 

de koers die je vaart gebaseerd is op een betekenisvol bestaan.

Samen met de mental coach analyseer je de weg die je aflegt naar een betekenisvol leven. 

Je stelt een statuut op, waarin je persoonlijke kompas en je missie gevisualiseerd worden. Op 

zakelijk niveau maken we een business analyse aan de hand van het Business Model Canvas. 

Hierin definiëren we je allerhoogste zakelijke doelen en leggen we de basis voor de onderneming 

van de toekomst. Persoonlijke doelen worden eveneens benoemd en vastgelegd.

Wat we doen

• Persoonlijk statuut

• Business analyse

• Onderneming van de toekomst

• Je allerhoogste zakelijke en persoonlijke doelen

• Vijf sessies met een mental/business coach
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Maak impact met wat  
je geleerd hebt
Het euforische gevoel dat je krijgt als alles klopt: dat is flow! Alles lijkt vanzelf te gaan en je 

omgeving helpt je bij het realiseren van je doelen. Synchroon aan de andere twee programma’s 

helpt het FLOW-programma je om dat gevoel te ontwikkelen. We helpen je ook om de flow over te 

brengen op je organisatie, zodat ook daar een stroomversnelling op gang komt. En we staan stil 

bij grote en kleine successen.

Je doelen worden vertaald naar een persoonlijk en zakelijk transitieplan. Een mental coach gaat 

met je in gesprek over je voortgang naar je allerhoogste doelen, zowel zakelijk als persoonlijk. 

Deze dialoog van verandering is gebaseerd op de Coachings KATA, oplossingsgericht coachen en 

op visualisatietechnieken. 

Wat we doen

• Persoonlijk en zakelijk transitieplan

• Dialoog van verandering

• Doel-, gedrags- en resultaatmeting

• Impact op je organisatie

• Begeleiding door een mental/business coach

• Optioneel: transitiebegeleiding van de organisatie en medewerkers.*

* Zit je in je flow en ben je begonnen met je transitie? Dan kunnen we kijken naar de impact op je organisatie. We doen 

dat onder meer door je medewerkers en teams te trainen en door een start te maken met eventuele veranderingen in de 

organisatie. Je kunt dat zelf doen. Heb je daarin ondersteuning nodig? Dan kan BIMpuls je daarbij helpen.
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Dit heb je aan het eind 
van het programma 

bereikt

Een stevig fundament voor 
lichamelijke en geestelijke fitheid

Een helder beeld van de toekomst 
van je onderneming

Een versnelling van de ontwikkeling 
van je organisatie

Inzicht in je allerhoogste
persoonlijke en zakelijke doelen

Een persoonlijk en zakelijk 
transitieplan en scorebord

Een basis voor leiderschap  
en een betekenisvol bestaan
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het team

Durf jij het oude denken 
los te laten?
 

Jaap de lange 

Ik ben Jaap de Lange, initiator van dit programma. Ik ben op zoek naar leiders die willen leven en 

werken vanuit een betekenisvol bestaan. Wie het oude denken durft los te laten en het nieuwe 

spel omarmt, kan doelgericht handelen en anderen inspireren met een gedreven boodschap. 

Wie tegelijk knopen kan doorhakken en in staat is om zichzelf aan te passen, kan meebewegen 

met het moment. Dat zorgt voor de ruimte en de betrokkenheid om samen met anderen de juiste 

beslissingen te nemen.

“Ik wil impact maken.  

Op leiders. Op organisaties.  

En op branches  als geheel.”
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Jaap  zakelijk

Jaap  sportief

Jaap  persoonlijk

Ik ben sinds 2013 business-coach. Mijn werk als mede-eigenaar van BIMpuls heeft me in aanraking 

gebracht met alle facetten van de bouw- en installatiesector. Daarnaast begeleid ik ook onder-

nemers in andere branches waaronder financiële dienstverlening, industrie en sport & recreatie.

Ik ben een gedreven sporter. De manier waarop ik met mijn lichaam bezig ben, leert me hoe ik 

doelen moet stellen en waar ik mijn grenzen kan verleggen. Ik zwem, fiets en ben deelnemer aan 

de Eiger Ultra Trail, een duurloop van honderd kilometer door de Zwitserse Alpen.

In mijn positie als vader en echtgenoot leer ik wat de dingen zijn die er echt toe doen in mijn 

leven. Ook in die omgeving stel ik doelen voor mezelf, kijk ik wat mijn naasten nodig hebben en  

leg ik mezelf de wil op om daar vol voor te gaan.
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Karen Frank  vitaal leiderschapscoach

Theo J. Ockhuijsen  oprichter van BIMpuls

BIMpuls  het bedrijf dat erachter staat

Ik begeleid mensen, teams en organisaties bij het maken van bewuste keuzes rondom werk 

en vitaliteit. Iedere dag nemen we beslissingen die de kwaliteit van ons leven en ons werk 

beïnvloeden. Ik help mensen bij het nemen van die beslissingen.

Ik heb passie voor innovatie en geef ondernemingen in de sector de impuls om te overleven 

in het heden en te bouwen aan een duurzame toekomst. Hierin staan de nieuwe manier van 

samenwerken, BIM, Lean, Innovaties, Branchekennis en Vakmanschap centraal.

BIMpuls helpt bedrijven het oude denken los te laten en het nieuwe spel te ontdekken én te 

implementeren. Met passie, betrokkenheid en vakmanschap. Op weg naar een innovatieve, 

toekomstgerichte en gezonde bouw- en installatiebranche.
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Thuis in de wereld 
van ondernemers

We kennen het bedrijfsleven en de wereld van ondernemers als geen 
ander. Dat zorgt voor een unieke achtergrond die uitstekend van pas 
komt bij het duiden van doelen en het ontwikkelen van beleid. Door 

die achtergrond zijn we een uitermate geschikte sparringpartner voor 
directie en bestuur. Daarnaast weten we wat het is om klankbord te 

zijn in de transitie naar een andere bedrijfscultuur.

Daarnaast weten we wat het is om klankbord te zijn  
in de transitie naar een andere bedrijfscultuur.
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ons fundament

Filosofieën, disciplines en 
methodieken
Fit, Focus, Flow past de onderstaande filosofieën, disciplines en methodieken toe. We vertellen je 

graag op welke manier.

Vitaliteitsmeting

We beginnen met een nulmeting. Dat heeft 

twee voordelen: je krijgt een fitplan, gebaseerd 

op jouw individuele situatie en aan het 

eind van je programma zijn je vorderingen 

zichtbaar.

Fitplan

In het Fitplan dat we maken voor de 

verbetering van je fysieke toestand worden je 

doelen - en de manier om er te komen - helder 

uiteengezet.

Persoonlijk statuut

Begin met het eind in gedachten. In één A4 

maak je inzichtelijk wat je persoonlijke missie 

is, waar jij voor staat, waar je in uitblinkt en 

wat je allerbelangrijkste doel is. 

Business Model Canvas

Het Business Model Canvas volgt een 

vast format om je huidige en gewenste 

bedrijfssituatie in kaart te brengen vanuit 

waarde en efficiëntie. 

Lean

Lean is de overtuiging dat je in alles wat je 

doet steeds de verbinding maakt tussen 

zingeving en gezamenlijkheid - om zo iedere 

dag waarde te leveren aan klanten en aan 

elkaar.

Coachings KATA

De techniek van Coachings KATA is gebaseerd 

op 5 eenvoudige en terugkerende vragen, die 

obstakels wegnemen en inzichten genereren 

bij het realiseren van persoonlijke doelen.

MBTI®

Is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in je 

persoonlijke voorkeuren in de volgende 4 

gebieden: energie, informatie, besluitvorming 

en levensstijl. 

Visualisatietechniek

Wij schrijven het niet op. We maken het visueel! 

Soms door te tekenen op een flip-over of een 

iPad of gewoon door met geeltjes en een stift 

inzicht en overzicht te geven.

4DX

4DX geeft vier regels die je leren om te 

focussen op je belangrijkste strategie 

en hoe je in de praktijk kunt zorgen voor 

veranderingen in de werkomgeving. 
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Drie maanden die
leven en business
blijvend veranderen

Kennismaken
Meer weten over Fit Focus Flow? We vertellen je graag 

meer over het programma en hoe het jouw leven en 

business blijvend kan veranderen. 

Neem contact op met Jaap de Lange, mail naar  

info@fitfocusflow.nl of bel 06 19 68 19 07



fit focus flow 
info@fitfocusflow.nl

06 19 68 19 07


