
 
 
 

Heb je vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 
 

Bel: 020-3413952 of mail: aanmeldingen@earlybridge.com 
 

 

 

 

 

Vitaal Thuiswerken 
een live online training waarin je praktisch leert hoe jij de regie  

kan houden en de dag afsluiten met voldoening en resultaten 
 

 

Thuiswerken is de nieuw normaal. Wij werken steeds vaker of volledig thuis en we moeten zelf zien de juiste 

balans te vinden. Vind je het moeilijk om zelfstandig thuis te werken en je focus te houden?  Op afstand te 

werken met je collega’s? Om de balans te houden in je dag? Je werk efficiënt en resultaatgericht in te vullen? 

Tijdens deze inspirerende online training staan de onderwerpen vitaliteit en thuiswerken centraal. Thuiswerken 

kan ook voordelen hebben voor de vitaliteit. Zo kan je de werkdagen misschien beter indelen, worden je minder 

afgeleid door collega’s, vervalt je reistijd of kan je sporten tijdens de werkdag.  

 

In deze workshop van twee uur krijg je meer inzicht, achtergrond en praktijk ervaring. Onderwerpen die aan de 

orde komen: 

• de patronen van thuiswerken in kaart brengen (omstandigheden en hulpmiddelen) 

• kenmerken van vitaliteit en thuiswerken bespreken 

• herkennen van vitaliteitskenmerken  

• inzetten van vitaliteitskenmerken in het werk 

• veranderen van omgeving en doorbreken van patronen/valkuilen 
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Dit ga je leren  

 

De training is praktisch toepasbaar door een aantal handvatten waarmee je meteen mee aan de slag kunt.   

Tijdens de training worden theorie en praktijk afgewisseld met korte praktische oefeningen in een virtuele 

omgeving. Deze training draagt bij aan de volgende leerdoelen: 

De live online training Vitaal Thuiswerken bevat veel praktische tips en handvatten op gebied van thuiswerken:  

• Wat is vitaliteit? 

• Emotionele Vitaliteit: geest, gezondheid en weerbaarheidFysieke 

• Vitaliteit: beweging, ontspanning, voeding, lichaam. 

• Balans in werk en omgeving 

• Vitaliteitsprincipes herkennen en toepassen 

 

Na deze training heb je inzicht in hoe je meer regie kan hebben op je dag waarmee je makkelijker kan afschakelen 

op het eind van je dag met een voldaan gevoel of je werkdag. Je kan de kennis over vitaliteit omzetten naar 

dagelijkse acties. Met praktische handvatten kunnen deelnemers zelf actie ondernemen op verschillende 

aandachtsgebieden van Vitaliteit. 

 

Investering 

 
Tijd: De training zal 2 uur duren 

Deelnemers: aantal deelnemers is tussen  6 - 8 

Kosten: de kosten zijn € 195,00 (ex. btw, € 40,95) per persoon. 

Benodigdheden: Laptop of computer met webcam en microfoon.  

Na je aanmelding zullen wij je de toegangsgegevens tot de onlinetraining sturen.  

 

 

Aanmelden 

 

Om je aan te melden ga naar de website: www.earlybridge.nl/trainingen 

 

  


