
Caroline Mervielde is een gediplomeerd personal trainer, all-round docent en mental coach. 
Ze is een veelgevraagde presenter op verschillende hooggewaardeerde groepsfitness 
conventies wereldwijd. Vooral haar krachtige bewegingen en haar dynamische en 
empowerende manier van lesgeven typeren haar.

Caroline gaat vanuit diverse invalshoeken aan de slag met de waarde van sport en bewegen. 
Door te bewegen werk je aan je gezondheid. Niet alleen op fysiek gebied, maar ook 
emotioneel en mentaal. Hierdoor kan je beter omgaan met de uitdagingen van het leven, 
zowel privé als professioneel.

 / 1998: Instructor of the Year (Federatie voor Fitness en Aerobics)
 / 2000: AALO International Presenter
 / 2002: Nike Elite Trainer
 / 2003: Oprichting Nike Academy, later PZ-Academy
 / 2004: Presenter of the Year (EFAA Benelux)
 / 2006: Oprichting Powerzone
 / 2014: Bachelor Gezinswetenschappen

MISSIE VAN CAROLINE MERVIELDE:

Mens en organisatie naar 
een hoger en duurzaam 
fysiek en mentaal  
niveau brengen. 

OVER CAROLINE

Caroline Mervielde
Stuurhut 2.1 8301 Knokke-Heist
E-mail: caroline@be-women.be
Tel : 0492 75 66 64
BTW BE 789.138.154
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“IT NEVER GETS EASIER,  
YOU JUST GET STRONGER”

Een hulpmiddel bij de uitdagingen van elke dag is FYSIEKE BEWEGING. De voordelen 
voor mens en organisatie zijn oneindig en direct inzetbaar. In deze in-house workshop 
ga ik in op het belang van een goede zithouding, het openen van de schoudergordel, 
de natuurlijke stand van de rug, het gebruik van de ademhaling bij spanning, enz. 
Aangevuld met bewegingsoefeningen heeft deze workshop tal van voordelen:

 / De productie van neurotransmitters zoals dopamine, serotonine, noradrenaline neemt 
toe, allen natuurlijke antidepressiva. Het gelukzalige ‘feel-good’ moment na de workout 
is een geschenk op zichzelf.

 / Bewegen doet je sneller reageren. Je prefrontale cortex en ook het volume van de 
hippocampus neemt toe. Deze twee gebieden zorgen ervoor dat ouderdomsziekten 
zoals alzheimer en dementie worden uitgesteld.

 / Je lichaam kan langer en krachtiger zijn anatomische houding behouden. En artrose zal 
zich minder snel ontwikkelen.

Deze voordelen laat ik ook VOELEN. De bewegingspauze na de presentatie geeft die 
extra boost en het belonend FUN moment. 
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BE WO-MEN motiveert je medewerkers om meer en gezonder te bewegen. Dit stimuleert 
hun zelfbewustzijn en leidt tot meer inlevingsvermogen. Medewerkers met een gezonde 
geest in een gezond lichaam maken je organisatie weerbaarder en sterker.

VOOR WIE?
Organisaties die - in de war for talent – willen zorgen voor het fysiek en mentaal welzijn  
van hun medewerkers en zo hun human capital veiligstellen.

WAT?
 / in-house workshop ‘happy in motion’: een ervaringsgerichte groepstraining in het bedrijf

 / gepersonaliseerde syllabus
 / persoonlijke feedback en opvolging

IMPACT?
 / verhoogde stressbestendigheid

 / sociale binding, vertrouwen en een betere groepsdynamiek 

 / beter bewustzijn rond het belang van bewegen 

 / doorbreken van vastgeroeste gewoontes

BE WO-MEN

Personal 
coach

PZ Academy is een professioneel opleidingscentrum om de kwaliteit van sport en 
beweging te verhogen en de talenten van sportlesgevers en coaches maximaal te 
ontplooien. Maar ook het aanscherpen van je eigen creativiteit komt aan bod.

VOOR WIE?
Zowel ervaren als startende personal trainers en groepsfitness-instructeurs

WAT?
 / ééndaagse workshop met actuele, up-to-date sporttechnische informatie en 
marktgerelateerde onderwerpen en trends

 / specifieke, doorgedreven opleidingen sport en beweging

 / freestyle training, die je in staat stelt je eigen les te creëren

IMPACT?
 / aanscherpen kennis en expertise in groepsdynamiek en empowerment

 / training with a personal touch, mensgerichte interactie met de persoon en de groep

PZ academy 

Als personal coach ben ik er helemaal voor jou. Wat je persoonlijke doelen ook zijn, ik 
help je zowel fysiek als mentaal uit je comfortzone. En ik begeleid je om meer te doen 
dan je jezelf toe in staat achtte. 

VOOR WIE?
Wil je afvallen? Meer spieren? Je conditie verbeteren? Heb je iemand nodig die je in 
actie brengt? Of ben je professioneel met fitness en beweging bezig en zoek je mentale 
ondersteuning en praktische tools? 
Een personal coach begeleidt je op maat.

WAT?
Een unieke combinatie van sport en beweging met mentale groei

 / een individueel programma op uw niveau en volgens uw budget

 / small group training

IMPACT?
 / rust om zichzelf met een herwonnen energie in het werkveld te plaatsen

 / meer weerbaarheid en een gevoel van controle

“CAROLINE BEGELEIDT JE HOE 
JE BETER KUNT OMGAAN 
MET DAGELIJKSE STRESS EN 
AANDACHT AAN ANDEREN EN 
JEZELF KUNT GEVEN.”  
Anouk Van de Meulebroecke

“DE OPLEIDINGEN ZIJN ZOVEEL 
RUIMER, ZOWEL OP SPORTIEF, 
MENSELIJK ALS SOCIAAL VLAK. 
EN NET DAT IS DE GROTE TROEF” 
Isabelle Callewaert

“ORGANISATIEDOELEN KUNNEN 
BETER BEREIKT WORDEN ALS 
JE MEDEWERKERS ZOWEL 
MENTAAL ALS FYSIEK IN 
TOPVORM ZIJN.”  
Tom Van den Broele
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