
  “Herberg” waar je kan inchecken

voor sportscholen

Inchecken: “Iedereen deelt om de beurt hoe het gaat/wat er speelt”:
1. “Het gaat goed”  warming up
2. “Er is ook iets ongemakkelijks…”  je fitness is gestart
3. Ik neem eigenaarschap van ongemak  jouw workout
4. Afsluiten zonder napraten  cooling down

De BASICS

Fit zijn = jezelf zijn en jezelf durven in te brengen in ieder contact of iedere groep,  
ook als het gaat over iets ongemakkelijks of spannends.

Toegang tot online sessies  
& lesprogramma: 
https://check-inn.nl/yoga-en-sportscholen

Gebruik onze gratis  
Timer-app 
https://timer.check-inn.nl

Emotionele en Mentale Fitness

  Hoe werkt deze 20 tot 25 
minuten-les?
 > 5 minuten intro
 > 5 minuten begeleide meditatie
 > Om de beurt “inchecken” in 

groepjes van 2-5 personen

Waarom?
 > Word ook emotioneel en 

mentaal fit 
 > Geen therapie of coaching; 

het is fitness
 > Makkelijk voor of na andere 

lessen
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Onze visie
Een wereld waarin therapeuten en 
coaches niet meer nodig zijn voor het 
meren deel van de mensen, omdat 
we als maat  schappij ge leerd hebben 
peer-to-peer voor ons zelf te zorg en, 
op emotioneel en mentaal vlak.

Onze missie
Een super toegankelijk platform 
bieden om in een veilige omgeving 
emotioneel en mentaal te fitnessen, 
waarbij iedereen gelijkwaardig is,  
zonder leraar.

Over Check-Inn

www.check-inn.nl

Geen zorg, wel fitness
Gezonde deelnemers Zieke (“diagnose”) deelnemers

Bewuste mens, persoonlijke ontwikkeling, hoog gevoelig  heid. Maar ook 
voor stress, burnout, lusteloosheid en depressieve klachten.

Geen hulp Veel hulp

Je kiest zelf je level en neemt verantwoordelijkheid, minimale 
ondersteuning, wel mogelijkheid door verwijzigng.

Fitness* Coaching/therapie

Het is gestandaardiseerde fitness, vanuit de beginselen van coaching 
en therapie.

* Fitness om het mentaal fit zijn een routine te maken in jouw dagelijkse leven, net zoals je fysiek 
zou gaan sporten, zou je dan emotioneel en mentaal gaan sporten.
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Bewuste mens, persoonlijke ontwikkeling, 
hoog gevoelig  heid. Maar ook voor stress, 
burnout, lusteloosheid en depressieve 
klachten.

Geen hulp Veel hulp

Je kiest zelf je level en neemt verant-
woordelijkheid, minimale ondersteuning, 
wel mogelijkheid door verwijzigng.

Fitness* Coaching/therapie

Het is gestandaardiseerde fitness, vanuit 
de beginselen van coaching en therapie.

 
* Fitness om het mentaal fit zijn een routine te maken 
in jouw dagelijkse leven, net zoals je fysiek zou gaan 
sporten, zou je dan emotioneel en mentaal gaan 
sporten.
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