
Doe jezelf 
meer energie 

cadeau …
   … in vijf weken tijd!

De energieavonden worden georganiseerd door EnerG.be in samenwerking met 

PortaAL, Expertisecentrum voor Gezond Bewegen van de KU Leuven.

Meer info? Surf snel naar www.EnerG.be 
En schrijf je meteen in!

“De workshop was heel toegankelijk en laagdrempelig. Een aanrader voor iedereen!” - Ilse V.

Voor wie?
Iedereen die grip wil krijgen op zijn energiepeil zodat je weer vol  

energie in het leven staat. 

Wanneer?
4 woensdagen, telkens van 19.30u tot 21.30u: 

8, 15 en 22 februari en 8 maart 

Waar? 
De rustgevende omgeving van La Foresta in Vaalbeek: 

Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek (Oud-Heverlee)

Tarieven? 
• Vroegboekkorting tot 15 januari: 199 euro (incl. btw)
• Standaardtarief: 225 euro (incl. btw) 

Wat krijg je daarvoor? 

• Een analyse van je persoonlijke energiepeil met aangepast actieplan;
• Een uitgebreid werkboek met info, tips en vragenlijsten;
• Persoonlijke begeleiding bij je werkpunten en actieplan.

P o r t a A L



Herkenbaar?
Hoe vaak gebeurt het dat jij ’s avonds na je werkdag alleen nog op de zetel wilt 

neerploffen? Futloos, afgepeigerd, op!

Beeld je in dat je zelf de touwtjes van je energiepeil in handen hebt. Gedaan met 

schommelen tussen uitgebluste momenten en dagen waarin je de kamer rondstuitert 

door de 101 dingen die nog op je to-dolijst staan. Hoeveel beter zou jij je dan niet voelen?

Vind je eigen energiebaan
 

“Maar ik heb zelf toch geen invloed op mijn energiepeil?” Hier sla je de bal mis. Jij staat 
wel degelijk aan het stuur van jouw eigen vitaliteit. 

Tijdens de energieavonden helpen energiecoach Dirk Swaegers en voedings- en 

bewegingsdeskundige Karlien Devloo je persoonlijke energie volledig in kaart te 

brengen. Jij tekent er je eigen plattegrond – waarop emotionele, fysieke, mentale en 
motiverende wegen elkaar kruisen – uit. 

Een goed evenwicht tussen deze aspecten zorgt ervoor dat je op het energieke pad blijft. 
Je richt je energie op zaken die écht belangrijk zijn voor jou. Bij een slechte combinatie 
kun je het noorden kwijtraken. Je stelt bijvoorbeeld alles in het teken van een ander of 
je raast jezelf mentaal voorbij, maar vergeet aandacht aan jezelf te besteden. En tijd en 
rust te nemen. 

Naast het in kaart brengen, helpen Dirk en Karlien je om aan de hand van interactieve 
oefeningen een persoonlijk actieplan op te stellen – dat meteen inzetbaar is. En een 
wezenlijk verschil betekent voor je energiebalans. 

Jouw coaches?
 

Dirk Swaegers 

(EnerG.be) – master practitioner neurolinguïstisch 
programmeren (nlp) 

Dirk focust zich op de emotionele en mentale kant van je 
energie en op je intrinsieke drijfveren. Hij geeft daarover ook 
workshops in bedrijven. 

Karlien Devloo 

(KU Leuven – PortaAL) – master in de lichamelijke opvoeding 
en bewegingswetenschappen/bachelor in voedings- en 
dieetleer 

Karlien spitst zich toe op de effecten van voeding en beweging 
op je energiepeil.  Zij begeleidt daarrond ook bedrijven. 

Getuigenissen
“De workshop doet je stil staan bij jezelf en bij wat je belangrijk vindt in je leven. 
De kleine groep en de open sfeer maakten dat ik me niet geremd voelde om dingen 
te delen. De praktische tips die worden aangereikt gebruik ik nog altijd!”- Marijke V.

“De stappen om van missie naar een concreet actieplan te gaan zijn heel doordacht 
en dat maakt mijn actieplan heel realistisch” - Pia B.


