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Deze projecten verhuizen mee:
– Beweegkriebels		
– Beweegplezier vanaf 4 		
– Beweegpret 55+ aan Zet

Huis voor Beweging opent haar deuren

– Natuursprong 			
– WhoZnext 			

Na jarenlang met passie en enthousiasme bij NISB te hebben gewerkt, heb ik

– WhoZnext junior

de stap gezet om zelfstandig verder te gaan in mijn bedrijf Huis voor Beweging.

– Alle leerlingen actief

Dit geeft mij de energie om nog meer kansen en mogelijkheden te benutten.

– Aan de slag met sporten in de BSO

Daarmee voelt het Huis voor Beweging voor mij als thuiskomen.

(o.a. training, train-de-trainer, workshops, materialen en ondersteuning)
In elke training, advisering en ondersteuning speelt bewegen de hoofdrol.

We hebben meer in huis!

Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, tegengaan van overgewicht, crea-

– Trainingen persoonlijke ontwikkeling, communicatie en management in beweging

tieve werkvormen, actieve leefstijl, bewegingsstimulering, jeugdparticipatie of

o.a. ‘In je kracht staan’, ‘Goed geselecteerd’ (meer winst boeken met een compleet

sollicitatiegesprekken, alles wordt in beweging vorm gegeven!

nieuwe aanpak van sollicitatieprocedures), ‘Beweging in je brein’ (met activerende
werkvormen meer halen uit een presentatie of training)
– Opleiding Leid(st)er Sportieve Recreatie (LSR)
– Teamtraining/coaching, persoonlijke coaching
– Advisering en ondersteuning op het gebied van spelen, bewegen en actieve leefstijl

“Ruim tien jaar heeft Yrsa bij NISB samen met professionals uit het werkveld gewerkt
aan de opzet en uitvoering van succesvolle interventies zoals Beweegkriebels,
Beweegplezier en Natuursprong. Door een koerswijziging van NISB waarin wij ons
positioneren als onafhankelijk kennisinstituut past het uitvoeren van interventies
niet meer bij ons. Wij zijn blij dat Yrsa deze veelgevraagde scholingen en projecten
wil continueren in haar bedrijf Huis voor Beweging. We weten daardoor zeker
dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en wensen Yrsa heel veel succes met haar
onderneming.“
Remco Boer
directeur-bestuurder NISB

Yrsa Wagemaker

