
Contact of overleg? Laat je gegevens achter en we bellen je terug of Whatsapp met ons.  

Wij zijn Bzonder 
Bzonder is een kleinschalige organisatie met een team van psychologen, vaktherapeuten, coaches en begeleiders in Tilburg, Den Bosch en Eindhoven.  

We bestaan uit drie labels met elk een eigen expertise: Bzonder! Zorg & Coaching, Ludi en LoveShrinks.  

Ons team werkt vanuit psychologische invalshoek en richt zich op groei en duurzame verbetering van het functioneren van mensen, relaties en organisaties.  

Je vindt hier ons actuele overzicht. 

 

Wat cliënten aan ons waarderen 
Specialistische GGZ ervaring 

Psychologische expertise 

Geen wachtlijsten 

Laagdrempelig 

Meedenken en aandacht 

Bedrijfskundige en HR kennis 

Online, blended en offline trajecten 

Duurzame verbetering van functioneren 

Multidisciplinair team van professionals

 

 
 

Bzonder! Zorg & Coaching is de specialist bij ADHD, 

ADD, autisme en stress bij volwassenen. 

Wij helpen particulieren en professionals te 

ontwikkelen naar de beste versie van zichzelf. 

Bzonder! Zorg & Coaching gelooft dat mensen zich 

tevredener, gelukkiger en weerbaarder voelen, 

wanneer ze zichzelf kunnen zijn, hun eigen 

handleiding kennen en leven naar hun eigen 

waarden. Door o.a. psychologische behandeling, 

diagnostiek, loopbaanonderzoek, relatietherapie, 

coaching, training, begeleiding en eerste en tweede 

spoor trajecten, helpen we particulieren en 

professionals met psychische klachten om het beste 

uit zichzelf te halen. 

 

 

 
 

Ludi is de psychologische en bedrijfskundige 

rechterhand voor organisaties, executives en 

ondernemers. Wij helpen je bij het bereiken van 

betere individuele en teamresultaten. 

Ludi gelooft in job well-being als belangrijke factor in 

zakelijke prestaties, bereikt door goede werkrelaties, 

(persoonlijk) leiderschap, de juiste mensen op de 

juiste plek en efficiënte (proces)kaders.  

Door consultancy, business coaching, (job)coaching, 

1e/2e spoortrajecten en teamtraining, helpen we je 

bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en 

zakelijke prestaties van jezelf, jouw medewerkers  

en jouw organisatie. 

 

 
LoveShrinks is de relatie expert voor koppels, 

singles en mensen met een gebroken hart. 

Wij helpen jou de kwaliteit van je relatie met jezelf 

en anderen te verbeteren. 

LoveShrinks gelooft in fijne relaties die je levensgeluk 

vergroten. Door offline & online coaching, 

relatietherapie en training, leren we jou meer van 

jezelf te houden en beter van de ander te houden. 

LoveShrinks focust op emotionele verbinding, 

communicatie, (zelf)compassie, inzicht en 

behoeften.
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