
 

 

 
 

 

 

Winter webinars  

‘Vitaal op  

glad ijs’ 

Het hebben en houden van een goede vitaliteit is een flinke uitdaging. Zeker 

nu! We moeten weer omgaan met teleurstellingen en veranderingen. De 

gezellige maar ongezonde feestmaand komt er aan, de verbinding met collega’s 

is lastiger te stimuleren, goede voornemens sneuvelen vaak als sneeuw voor 

de zon en met alle ballen in de lucht is balans soms ver te zoeken. In de nieuwe 

winterserie ‘Vitaal op glad ijs’ gaan we in 4 webinars de uitdaging aan en 

beantwoord jij de volgende vragen: Hoe zit ik lekker in mijn vel? Hoe stimuleer 

ik verbinding? Hoe houd ik vitale veranderingen vol? Hoe blijf ik in balans? Slijp 

de schaatsen en ga met ons op een positieve manier het gladde ijs op!   

In deze serie van 4 webinars nemen we je mee in uiteenlopende 

thema’s met als gemeenschappelijk doel om goed met de 

actuele uitdagingen om te gaan en aan je vitaliteit te werken. 

Het programma staat op de volgende pagina. In elk webinar 

wordt je aan het denken gezet, op weg geholpen én ga je met 

toepasselijke werkvormen aan de slag. Tussendoor is er altijd 

een toepasselijk beweegmomentje waardoor je niet alleen 

mentaal maar ook fysiek (een beetje) bezig bent.  

 

Vanaf 16 december kun je elke 3 weken op donderdagochtend 

om 10.00 uur meedoen met een interactief webinar. In 45 

minuten krijg je vitaliteitsbevorderende kennis, werkvormen en 

concrete tips, waarmee je direct individueel óf samen aan de 

slag kunt. Zo zet je stappen richting (nog) meer vitaliteit.  

 

In 45 minuten krijg 

je concrete tips en 

inzichten én kies je 

een klein stapje naar 

meer vitaliteit.    



 
 

 

 

  

Voorwaarden 

Deelname aan de webinars mag bij voorkeur onder 

werktijd, maar dit is aan de organisatie zelf om te 

communiceren. Je kunt het webinar ook terugkijken. Als je 

je aangemeld hebt voor een webinar, ontvang je per mail 

de link naar de opname na afloop.  

 

Meedoen? 

Met dit webinarpakket creëer je laagdrempelig en 

behulpzaam vitaliteitsaanbod voor jullie medewerkers. Uit 

onze ervaring blijkt dat er in deze uitdagende tijd veel 

aandacht is voor de gekozen thema’s. Medewerkers zullen 

zich gesteund en gewaardeerd voelen door het aanbieden 

van deze mogelijkheid. Als je organisatie meedoet, 

ontvangen jullie het volgende:   

- Een uitgebreide folder met alle info over de hele serie 

- Inschrijflink via pagina van Bewegen Werkt 

- Per webinar ontvang je een digitale poster waarmee jullie 

de werving naar de deelnemers kunnen doen 

- Per webinar krijg je een mail met de link naar de opname 

en het aantal deelnemers van jouw organisatie 

- Bewegen Werkt doet alle communicatie met de 

deelnemers. Een bevestigingsmail en herinnering een uur 

voor het webinar, de uitnodiging voor het volgende 

webinar en natuurlijk het aanmoedigen om individueel of 

met het team aan de slag te gaan met vitale acties!  

  

Kosten? 

Voor het hele pakket van 4 webinars vragen we €495,- 

excl. 21% BTW. Dit is onafhankelijk van het aantal 

deelnemende medewerkers.  

 

We hopen dat jouw organisatie meedoet en wensen je 

alvast veel kijk- en luisterplezier. 

 

Vitale groet, Bewegen Werkt 

 

 

 

 

Programma Hier vind je per webinar de thema’s 

die in het webinar aan bod komen.  

 

16 december Lekker in je vel Gaan gezelligheid en 

gezondheid goed samen? Mentaal 

zeker! Qua leefstijl soms iets minder. 

Rond de feestdagen is dat best een 

dingetje. Kun je kleine stapjes maken 

om de schade te beperken of je 

gezonde gedrag zelfs vol te houden?  

 

6 januari Vitale veranderingen volhouden 

Zegt de één tegen de ander: ‘Dit jaar 

ga ik écht minder drinken, meer 

bewegen, gezonder eten, stoppen met 

roken en een nieuwe hobby zoeken.’ 

Zegt de ander: ‘Top! Dat gaat je vast 

lukken...’ Wat zou jij zeggen?  

 

27 januari Vitaal verbinden Werkend Nederland 

mist de gezelligheid bij de 

koffieautomaat, in de kantine, zelfs 

tijdens overlegjes en na afloop van het 

werk. Welke kansen zijn er om de 

verbondenheid van jouw team een 

boost te geven? Voor thuiswerkers en 

voor werkenden op de werklocatie 

 

17 februari In balans op glad ijs Hoe is het met 

jouw balans terwijl je op glad ijs 

meerdere balletjes hoog probeert te 

houden? Soms moet je keuzes maken, 

een balletje laten vallen of hulp vragen. 

Doe je mee met de balanstraining?    

 

 

 

Balans, gezelschap, goede brandstof 

en daadkracht. Daarmee kun je op 

glad ijs goed schaatsen! 


