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Vitaliteit staat op de agenda van vrijwel iedere ondernemer, maar waar begin je? 
Op 13 november biedt Mind&Health het podium aan Xebia Group, een vooruitstrevend Tech bedrijf, 

en Lely, hét familiebedrijf van 2019, om hun best practices op het gebied van gezondheid binnen 
organisaties met jullie te delen. Als kers op de taart ga je niet alleen naar huis met ideeën over hoe je 

binnen je organisatie aan de slag kunt gaan met vitaliteit, maar ook met concrete handvatten rondom je 
eigen gezondheid. Bart Eigenhuis sluit de dag namelijk af met een interactieve workshop over 

ademhaling!  

Programma
15:30 – 16:00    Inloop

16:00 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

17:30 – 19:00    Afsluiting
Gevolgd door een heerlijke gezonde maaltijd! 

How to stay energized in a highly ambitious environment
Xebia Group is een high-end IT-consultancy bedrijf die de top van het 
bedrijfsleven voorziet van de meest innovatieve IT-oplossingen. Dit doen zij met 
de beste mensen in het vak en met 1 doel in het achterhoofd, namelijk het zijn van 
autoriteit. Snel opvolgende veranderingen en een zeer ambitieuze missie zouden 
een kweekvijver voor burn-out kunnen zijn. Xebia weet echter op eigentijdse 
manier het verzuim ver onder het landelijk gemiddelde te houden. Véronique 
Reijinga en Anne van Schalkwijk nemen je mee in hun verhaal. 

When the breath is steady, so is the mind
Bart Eigenhuis, gezondheidsmotivator, koude trainer en ademcoach 
neemt jullie prikkelend en uitdagend mee in de ongekende kracht en 
mogelijkheden van onze ademhaling.

Getting the best out of our people in a sustainable, 
profitable and enjoyable way
Lely, familiebedrijf van het jaar, ontwikkelt met inmiddels 1700 medewerkers 
wereldwijd innovatieve oplossingen voor de agrarische sector. Om voorop te 
blijven lopen in de markt als farming innovator bedrijven wij iedere dag topsport. 
Op persoonlijk vlak is dat wat Nick van der Poel ook doet. Hij combineert zijn 
functie als Head of HR met topsport. Manon van Ginneken richt zich op het beste 
uit onze mensen te halen vanuit haar rol van HR business partner. Ga mee in de 
wereld van Lely door de ogen van Manon van Ginneken en Nick van der Poel.
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