
1/6:
€ 750,- per 
seminar *

6/6:
€ 550 ,- per  

seminar *

ZEN  &  ZELFKENNIS

ademhalings- & ontspanningstechnieken;

fysiologische & psychologische inzichten;  en 

stoelyoga (praktisch en laagdrempelig) 

Creëer stress awareness, stress
vermindering en burn-out preventie in
zes lunchseminars m.b.v.:  

WAAROM?
Zen & Zelfkennis  zorgt voor:

meer focus
beter slapen      
minder reactief
beter geheugen
meer creativiteit
burn-out preventie

 

meer productiviteit 
stress signalen beter
oppakken      
positievere gevoelens en
verbinding met anderen
(dus een fijne werksfeer)

www.startupyoga.nl        hello@startupyoga.nl

- lunchseminars - 

*excl. 21% BTW, reis- en parkeerkosten

www.michaelbruijn.com    mfb@michaelbruijn.com

WIE? 
 

WAT? 
 

WAAR? 
 
 
 
 

Michael Bruijn
Burn-out preventie

Enkel seminar                    Z&Z Pakket  
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fysiologie - stress, burn-out & symptomen - stresstest 

werk, privé, persoonlijkheid - Jungiaanse archetypen; 
(je bewuste en onbewuste (schaduw) zijde

fysiek - hormonen & neurotransmitters 

leefstijl - beweging, slaap & voeding 

mentaal - denken, doen & voelen 

integratie - final tips & tricks - stresstest 2.0  

 

 
 

MICHAEL BRUIJN
 

Voormalig management- en business development
consultant bij grote corporates en (internationale)

advocatenkantoren. 
 

Executive coach & mentor, gespecialiseerd in
analytische psychologie, stress & burn-out.  

 
TEL: 06 53 28 62 52 

seminar 1:
 
seminar 2: 

seminar 3: 

seminar 4: 

seminar 5: 

seminar 6: 

 

 
 

NORALY MEEUWISSE
 

Voormalig Zuidas advocaat. 
 

Oprichter Startup Yoga: kantoor- en stoelyoga,
breathwork en ontspanning. Workshops: stress

awareness creëren, stress verminderen en burn-out
preventie.  

 
TEL: 06 18 74 72 27 

 
 

www.startupyoga.nl        hello@startupyoga.nl

bij jou op kantoor  (vergaderzaal) 
tijdens de lunchpauze
max. 10 - 12 deelnemers
vragen? mail ons gerust!  

 
HOE WERKT HET?

ZEN  &  ZELFKENNIS

- zes lunchseminars - 60 minuten -  Elk seminar start met: 
 

ademhalings- of 
ontspannings

techniek 
 

Elk seminar eindigt met: 
 

stoelyoga - praktische
oefeningen voor nek, 

schouders en rug  
 

www.michaelbruijn.com    mfb@michaelbruijn.com

een ware "nul" meting 

onderdeel van seminar 1 & 6

STRESSTEST 
 

Michael Bruijn
Burn-out preventie
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