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Online workshops  

 

 
Wij verzorgen workshops ter bevordering van leefstijl en vitaliteit. Workshops 

creëren bewustwording, geven handvatten en motiveren jouw medewerkers om een 

start te maken met een gezonde leefstijl.  

 

In deze brochure staat het standaard aanbod workshops beschreven die online worden aangeboden, in de 

vorm van een Webinar. Hiernaast bestaat een brochure van workshops die in groepsbijeenkomsten worden 

georganiseerd. Naast dit aanbod bieden wij ook workshops op maat aan en is het mogelijk om een 

combinatie van diverse workshops te maken.  

 

Onze Webinars worden ingevuld met de tool Clickmeeting. Deze online Webinar tool kent de volgende 

kenmerken: 

- Per workshop kunnen maximaal 50 mensen deelnemen 

- Men ziet de workshopleider en een eventuele co-host, die vragen kan beantwoorden of kan 

reageren op vragen via de chatfunctie. 

- De workshopleider kan een presentatie mee laten draaien en een digitale vragenlijst mee laten 

lopen.  

- Antwoorden op ingevulde vragen kunnen realtime teruggekoppeld worden.    

 

Het standaard aanbod van online workshops via Clickmeeting: 

- Workshop Bewegen ‘Voldoe jij aan de beweegnorm?’ 

- Workshop Bewegen ‘Zitten is het nieuwe roken’  

- Workshop Voeding en Bewegen ‘Weet jij hoe je start met een gezondere leefstijl?’  

- Training Stoppen met roken  

- Workshop ‘Gezond omgaan met alcohol’  

- Workshop ‘Hoe ga ik om met veranderingen?’  

- Workshop Slapen en Ontspannen: ‘Met energie aan het werk!’  

- Workshop ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ 

- Workshop Sleutelen aan je werk ‘Vergroot je werkplezier’  

- Workshop ‘Werken is Topsport’ 

 

  



 

Workshop Bewegen ‘Zitten is het nieuwe roken’ 

Nederlanders zitten gemiddeld 8,7 uur per dag. Dit kan gevaren 

opleveren voor de gezondheid: veel zitten wordt in verband 

gebracht met overgewicht, hartfalen en diabetes. Veel 

medewerkers ontkomen niet aan het vele zitten, maar gelukkig 

zijn er oplossingen om gedurende de werkdag minder te zitten en 

meer te bewegen! Tijdens de workshop gaan we samen met de 

deelnemers actief op zoek naar mogelijkheden op de werkplek om 

te bewegen en dus minder te zitten. 

 

Duur: 45 minuten   Kosten per workshop: € 450,00 (Excl. Btw) 

 

Workshop Voeding en Bewegen ‘Weet jij hoe je 

start met een gezondere leefstijl?’ 

Veel medewerkers vinden het moeilijk om beweging in te passen 

in hun dagelijks activiteiten, of om op een verantwoordelijke 

manier met voeding om te gaan. Tijdens deze laagdrempelige 

workshop maken deelnemers kennis met deze twee relevante 

aspecten van leefstijl: voeding en bewegen. Ze leren hoe ze direct 

na de workshop eenvoudig met een gezondere leefstijl kunnen 

starten.  

 

Duur: 45 minuten   Kosten per workshop: € 450,00 (Excl. Btw) 

 

Training Stoppen met roken 

De training volgens de methode van Allen Carr’s Easyway is een snelle en effectieve manier om te stoppen 

met roken. Dankzij deze methode stoppen wereldwijd jaarlijks ruim 50.000 mensen definitief met roken. 

De methode onderscheid zich door de korte duur, namelijk één bijeenkomst van 6 uur, en door de unieke 

benaderingswijze. De nadruk wordt in de training niet gelegd op gezondheidsredenen om te stoppen met 

roken: deze kent de roker immers al. Alle redenen waarom iemand wél rookt, worden in de training tegen 

het licht gehouden. Dit geeft herkenning. De knop bij de roker gaat om: in plaats van het jammer te 

vinden dat ze niet meer mogen roken, zijn ze blij dat ze niet meer hoeven te roken. Voor deelnemers is 

een nazorgtraject samengesteld met telefonische coaching en deelname aan vervolgtrainingen.  

 

Duur: 300 minuten   Kosten per deelnemer:  € 250,00 (Excl. Btw) 

Gratis voor verzekerden van Menzis en 

Anderzorg 

 

  



 

Workshop ‘Gezond omgaan met alcohol’ 

Alcoholproblemen komen voor in elke organisatie en zijn vaak moeilijk te herkennen. Een werknemer 

meldt zich vaker ziek, presteert onder de maat, maakt fouten of heeft ‘kleine’ ongelukjes of moeilijkheden 

thuis. Tijdens deze workshop krijgen medewerkers inzicht in de effecten van alcoholgebruik en wat ze 

kunnen doen als ze merken dat ze meer drinken dan goed voor ze is. 

 

Duur: 60 minuten   Kosten per workshop: € 500,00 (Excl. Btw) 

  

Workshop ‘Hoe ga ik om met veranderingen?’ 

Veranderingen zijn van alle tijden. Maar in de 21e eeuw volgen 

veranderingen zich sneller op dan ooit. Dit niet alleen thuis, maar 

ook op het werk. Zo leiden technologische vernieuwingen tot 

nieuwe manieren van werken en is de zekerheid van werk steeds 

minder aanwezig. In deze workshop wordt gekeken naar de 

impact die veranderingen in het werk, op werknemers hebben. 

Hoe ze hiermee om kunnen gaan. Hoe houden werknemers de 

regie over hun leven en loopbaan? 

 

Duur: 60 minuten   Kosten per workshop: € 500,00 (Excl. Btw) 

 

Workshop Slapen en Ontspanning ‘Met energie aan het werk!’ 

Voldoende nachtrust is misschien we dé belangrijkste leefstijlfactor, blijkt uit onderzoek. De afgelopen 

decennia zijn we steeds minder gaan slapen, wat grote gevolgen heeft voor onze gezondheid en 

productiviteit. In deze workshop wordt ingegaan op het belang van slapen en de relatie met herstel en 

ontspanning. De deelnemers worden zich bewust van hun eigen slaapgedrag en gaan voor zichzelf na wat 

dit betekent in relatie tot het werk. Zij gaan op zoek naar mogelijkheden om ontspanning in het dagelijks 

leven extra aandacht te geven en maken een persoonlijk plan.  

 

Duur: 45 minuten   Kosten per workshop: € 450,00 (Excl. Btw) 

 

Workshop ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ 

Werkdruk kan het werkplezier van uw werknemers verlagen. Maar 

wanneer is de druk té hoog? Deze workshop geeft deelnemers 

inzicht in het verschil tussen spanning en ontspanning en geeft 

tips om hier goed mee om te gaan. Deelnemers worden zich 

bewust van de energiegevers en energievreters. Ook krijgen ze 

inzicht in de keuzes die ze hebben om dit te veranderen. 

 

Duur: 45 minuten   Kosten per workshop: € 450,00 (Excl. Btw) 

 



 

Workshop Sleutelen aan je werk ‘Vergroot je werkplezier’ 

Tijdens deze workshop gaan we samen met de deelnemers aan de slag met het thema “job crafting”. Dit 

concept gaat ervan uit dat medewerkers zelf kunnen sleutelen aan 

hun baan om deze passend te houden: een baan die aansluit bij de 

behoeftes, sterktes en capaciteiten van de medewerker. Op tijd job 

craften houdt het werk interessant en verlaagt het risico op uitval. 

Deelnemers krijgen tijdens de workshop inzicht in taken die ze graag 

uitvoeren en concrete actiepunten om zelf te sleutelen aan het werk. 

Dit leidt tot een verbeterde aansluiting tussen het werk en wat men 

(aan)kan. Doordat men inzicht krijgt in de aspecten waaraan men in 

het werk kan sleutelen wordt het werkplezier vergroot. 

 

Duur: 200 minuten   Kosten per workshop: € 800,00 (Excl. Btw) 

 

Workshop ‘Werken is Topsport’  

Stefan Groothuis; de succesvolle Nederlandse schaatser die hoge pieken en diepe dalen heeft gekend. 

Stefan weet als geen ander hoe belangrijk de juiste motivatie is om nét dat beetje extra moed te kunnen 

verzamelen om uiteindelijk dat doel te bereiken waarvan je altijd hebt gedroomd. In deze workshop wordt 

de vergelijking gemaakt tussen topsport en werk. Stefan verteld vanuit zijn ervaring en rijkt deelnemers 

handvatten aan om gemotiveerder in hun werk te zijn en om zelf de regie te krijgen over hun loopbaan 

en leven. Deelnemers worden uitgedaagd om persoonlijke motivaties te (h)erkennen en hoe je deze kan 

inzetten om optimaal te presteren! 

Duur: 60 minuten   Kosten per workshop: € 1.500,00 (Excl. Btw) 

 

Meer informatie over onze workshops?  

Wil je graag meer informatie over onze workshops?  

Neem dan contact met ons op via 053 - 477 66 46 of info@bewegenwerkt.nl 

 


