
Movare aan de slag met vitaliteit

Tegenwoordig is iedereen druk. Vooral ook in deze
COVID- 19 tijd. Die drukte ontstaat met name doordat
iedereen verschillende rollen in zijn of haar leven
heeft, van collega tot partner. Binnen deze
verschillende rollen wordt er van alles van ons
gevraagd. Ons hoofd denkt voortdurend aan dingen,
maar denkt te weinig over dingen. Hoe verdeel je jouw
tijd, energie en focus op de juiste manier zodat je
zowel een goede collega als goede partner bent en
zelf ook nog gelukkig bent in deze tijd?

Een gezonde werk-privé balans

Webinar 18 november 16:00 uur

Webinar 15 november 16:00 uur
Creëer je eigen werkgeluk

Webinar 16 november 16:00 uur

In deze praktische webinar ga je samen met ons op zoek naar
hoe we met kleine aanpassingen aan ons bestaande
eetpatroon en beweegpatroon een constanter energieniveau
kunnen bereiken, dat tevens bijdraagt aan het bereiken of
behouden van een gezond gewicht.

Energieke voeding en beweging

Meld je aan voor de webinars door op de link te klikken

Ooit gehoord van de ‘Joy Gap’? Dat is het verschil tussen het aantal
mensen dat geluk op het werk verwachten en het wel of niet
daadwerkelijk ervaren. Uit onderzoek blijkt dat 53% van de mensen
een ‘Joy Gap’ ervaart. 
In deze webinar leer je waar je gelukkig van wordt op je werk en hoe
je je eigen werkgeluk én dat van je collega’s kunt verbeteren.
Werkgeluk hangt met veel aspecten samen; ervaar je voldoende
eigen regie, sta je in verbinding met je collega’s en de organisatie,
ervaar je steun uit je omgeving en haal je voldoening uit je werk? Dit
zijn doorslaggevende elementen die jouw werkgeluk bepalen. Het
goede nieuws is dat je deze elementen kunt trainen. Doe mee en til
je werkgeluk naar een hoger niveau!

Meld je aan
door op deze
link te klikken!

Meld je aan
door op deze
link te klikken!

Meld je aan
door op deze
link te klikken!

https://my.demio.com/ref/7Z5VduCK6V7PiYbR
https://my.demio.com/ref/fI26x6Dnb5jHFUVR
https://my.demio.com/ref/UmqxEHkEJRemVEFM

