
Advies Training EHealth
duurzame 

inzetbaarheid
draagvlak kennis apps

Borging

Wij willen dat iets gaat werken! 
Wat je aandacht geeft groeit.                
Hoe krijg je aandacht voor leefstjl op 
top of mind?
Wij adviseren en begeleiden daar 
graag bij.

Kick-off sessie: Winst met leefstijl
Samen focussen op leefstijl met 
gesprekstechnieken.
Diverse verdiepende workshops: 
slapen, optimaal werkend brein, 
voeding, bewegen, events, coaching, 
etc.

Digitale buddy’s om een leefstijlplan 
te maken werken zoals met GILL en 
E-trainingen op diverse leefstijlge-
bieden.

Digitaal coachen met GILL              
www.stichtinggill.nl

Verbinden met beleid van duurzame 
inzetbaarheid. Versnellen met een 
integrale blik? 

Met vitale medewerkers naar 
gezonde zorg!

Vitale
versnelling
 
Een gezonde leefstijl als structureel onderdeel in behandeling en begeleiding 
naar herstel. Wat zou dat betekenen voor jullie zorg? 

Mentale en fysiek fitheid vergroten, dat is in essentie waar het om draait.         
Patronen en routines doorbreken die gezond gedrag en gezonde keuzes lastig 
maken. Daar gaan we samen met jullie mee aan de slag. 

Hoe? Door veranderen zinvol en leuk te maken. Samen vertalen we actuele 
thema’s, beleid en ideeën naar concrete acties. Hoe realiseer je rookvrije zorg? 
Hoe zorg je voor meer bewegen? Hoe geef je handen en voeten aan positiveve 
gezondheidheid? Hoe kunnen interventies op vitaliteit bijdragen aan verlagen 
van verzuim? 

Wij denken mee wat er nodig is en organiseren passende interventies om de 
gewenste ambities en doelstellingen te realiseren. Dit doen wij met energie, 
betrokkenheid, creativiteit, deskundigheid, lef en veel kennis en ervaring in de 
sector. 
                              

Leefstijl als medicijn. Verleid mensen tot het pakken van regie op eigen 
gezondheid en herstel.

80% van de chronische aandoeningen staan in relatie tot leefstijl. 50% 
van de ziektelast is vermijdbaar met een gezonde leefstijl.

Aansluiten op maatschappelijke trends: Positieve Gezondheid,         
Preventieakkoord, Rookvrije zorg en Richtlijnen zoals Somatiek en 
Leefstijl, 

Gezondheid als strategie om je als professional te blijven boeien en 
binden, meer energie en hogere effectiviteit.

Charly Green Waarom?

Charly Green
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden

088-7305559 vitaal@charlygreen.nl
www.charlygreen.nl

 

Verkleinen vroegtijdig overlijdens risico. 20 tot 25 jaar eerder overlij-
den bij mensen met ernstige GGZ problematiek.

Waar kunnen wij mee versnellen?

Charly Green 
van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag 


