
 
 
 

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

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

 

 

 

Werkgeluk; groei door geluk 
een online training waarin regie, ontwikkeling, motivatie,  

succes & geluk centraal staat. 

 
 
Mensen offeren gezondheid en geluk op om geld te verdienen. Vervolgens geven zij dit geld weer uit 
om aan hun gezondheid en geluk te werken. Dit terwijl ze niet stil staan bij de oorzaak. Het is daarom 
verstandig om stil te staan ‘waarom zijn wij niet gelukkig?, op welke wijze is dit te beïnvloeden? en welke 
stappen kan ik zelf nemen.   
  
Uit de onderzoeken naar geluk hebben we veel inzichten gekregen over het ‘waarom’ en kunnen we ook 
antwoorden geven over oorzaak en gevolg. Met deze antwoorden kun je ervoor zorgen dat je een nieuwe 
toekomst creëert startend vanaf nu.   
 
Tijdens deze inspirerende en verrassende training staat het onderwerp geluk centraal. Hoe kan je persoonlijk 
geluk en werk een stuk dichterbij elkaar brengen? Iedereen wil gelukkig door het leven gaan maar hoe doe je 
dat?   
  
In deze training van 2 uur krijg je meer inzicht,achtergrond en praktijk ervaring.  
Je gaat vragen beantwoorden zoals;  
• kan iedereen gelukkig zijn  
• wat heb ik nodig om gelukkig te zijn  
• hoeveel invloed heb ik op mijn eigen geluk  

  
 
Na deze training heb je helder geformuleerd wat jij kan gaan doen om meer geluk 
te gaan ervaren.  
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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.  
Je  kan je kennis (wetenschap) van geluk omzetten naar dagelijkse acties. Er is een heldere omschrijving van 
het verlangen en je hebt ervaren wat vanuit stilte bewegen voor je kan betekenen. Langs vier pijlers gaan wij 
met elkaar aan de slag: Healthset – Mindset – Heartset – Soulset  
 

Tijdens deze online training komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Wat is Geluk voor jou? (onze zoektocht naar geluk)  
 Geluk in de Wetenschap  
 Actief vanuit geluk   
 Hoofd-Hart connectie  
 Vanuit stilte bewegen  

 

 

Investering 

 
Tijd: De training zal 2 uur duren 

Deelnemers: aantal deelnemers is tussen 5 - 10 

Kosten: de kosten zijn € 195 (ex. btw) per persoon. 

Datum:  

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 kan je gaan naar: www.earlybridge.nl/trainingen 

 

 

Deze online training is een samenwerking tussen earlybridge  en  


