
Meer weten?

Geef je onderneming en jezelf een gezonde boost. 
Bel of app voor een persoonlijk kennismakings-
gesprek en ontdek wat jij hebt te winnen.

Bel of app nu:  06 57 400 770

              

Een gezonde onderneming 
begint met een gezonde

ondernemer!

Fitbegeleiding vanuit 
compassie & plezier

Welke begeleiding past bij jou?

Bekijk op de website de � tpakketten of stem 
meteen telefonisch af wat bij jou past. Bel of app 
me hiervoor; dan krijg je direct een vrijblijvend 
persoonlijk advies. 

Over mij 
Mijn naam is Jan-Henk Slotman.  Als gediplomeerd 
NASM-personal trainer en (sport)diëtist ben ik jóuw 
expert in (sport)voeding, beweging en gedragsver-
andering.

Geen excuus 
Wat je omstandigheden ook zijn, � ttraining werkt 
áltijd. Zit je even niet zo lekker in je vel? Ervaar je 
(vage) lichamelijke klachten? Loopt het op het werk 
of thuis even niet zo lekker? 
Jij kiest: gebruik je dit als excuus om niet te trainen 
óf kijk je hoe je nog wél gezond kunt bewegen? 
Met mijn onderbeenprothese weet ik waarover ik 
praat.

Wat is jóuw verhaal en wat heb jij nodig?

           Hattem  en omgeving              

Hattem & omgeving
Hoopjesweg 2b
(gebouw Motus)

Tel.  06 57 400 770

info@personaltraining038.nl
www.personaltraining038.nl



Herken jij jezelf als 
ondernemer/manager?

• 24/7 met je werk bezig
• lijf protesteert steeds vaker 
• gezonder leven gaat moeizaam
• nauwelijks energie voor thuisfront
• sporten schiet erbij in

Je staat niet alleen
Als ondernemer weet ik hoe het voelt om 24/7 met 
je werk bezig te zijn. En hoe je lijf reageert als je 
wordt opgeslokt door zaken en privé. Als je dan ook 
nog eens “iets met bewegen of gezondheid” móet, 
zakt je de moed soms in de schoenen. 

Gelukkig kan het ook anders… Zelfs, of júist ook, 
als je niet helemaal gezond bent; met mijn onder-
beenprothese weet ik er alles van.

‘Goed om wél te trainen, ondanks drukte’

Fittraining: challenging & fun

Als ondernemer inspireer en motiveer ik je om blij-
vend � tter en gezonder te worden. Voor jezelf én je 
business. Hoe? Via � ttrainingen, afgestemd op wat jij 
wilt bereiken. Dat vraagt om een andere leefstijl 
in plaats van snel scoren. 

Wat bij jou werkt? Dat ontdekken we tijdens 1-op-1 
personal training en (online) coaching. Wat er ook bij 
je past, je krijgt er in ieder geval het funelement bij, 
zodat werken aan je gezondheid leuk is én blijft. 

Voor wie

Wil je als ondernemer snel veel resultaat? 
Stop dan met lezen. Wil je werken aan lange-
termijndoelen en lang plezier houden van de 
trainingen én je gezondheid? Dan zit je bij 
Personal Training 038 goed. 

Balans in privé, zaken én training
Balans voor jou bereiken, is mijn specialisme. 
Want als het op je werk even niet zo lekker loopt, 
je slaapt slecht of er spelen andere zaken, kun je 
misschien even minder intensief trainen. Daarom 
krijg je bij mij elke keer echt maatwerk; dus de 
training past steeds 100% bij jou en dat motiveert 
het meest!

Gun ‘t jezelf én je medewerkers
Ik beloof je: je gaat je doelen overtre� en en 
je trainingen zelfs missen als je een keer niet 
kunt. Enneh… gun jij je medewerkers net zo’n 
ervaring? Ook zij zijn welkom!
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