
          

 

 

 

 

Heb jij de training Moeiteloos Werken bij ons gevolgd en ben je hiermee enthousiast aan de 

slag gegaan? Merk je in de praktijk dat je ook echt Moeiteloos Werkt? Maar is het soms nog 

wat lastig om de nieuwe werkwijze vast te houden en te integreren in je dagelijkse werk? 

Dan is ons online jaarprogramma Moeiteloos Blijven Werken dé oplossing voor jou!  

 

 

 

 
Moeiteloos Blijven Werken  

 

Moeiteloos Werken bevalt je goed. Maar om dit in de drukte van alledag aandacht te 

blijven geven en hier steeds bewust van te zijn, is een opfrismoment of ‘stok achter de 

deur’ wel handig. Ook ben je nieuwsgierig naar extra informatie en verdieping van de 

training Moeiteloos Werken; hoe kan je nóg slimmer & efficiënter werken (naast 

datgene wat je al dagelijks inzet)?   

 

In het jaarprogramma Moeiteloos Blijven Werken ontvang je elke week een reminder per e-

mail waarin, ter opfrissing, een onderwerp uit de training Moeiteloos Werken behandeld 

wordt. Ook ontvang je nieuwe informatie en nog meer tips ter verdieping. Bij deze reminders 

zit bovendien een aantal bijlagen, die je kan bewaren als naslagwerk.  

 

Met behulp van dit jaarprogramma zet je een volgende stap door de nog niet geïntegreerde 

werkwijzen en tips alsnog eigen te maken. Je wordt herinnerd aan de nieuwe manier van 

werken en zal niet (snel) meer terugvallen in je ‘oude of niet efficiënte’ werkgewoontes. 

Bovendien maak je kennis met nieuwe onderwerpen zoals work-life balans, het omgaan met 

jouw energie gedurende de (werk-)dag, overleg do’s en nieuwe Outlook-tips.  

 

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische details 
 

 

 

 

 

 

 

Op naar (nog meer) stressvrij, slimmer en met plezier werken! 

 

 

Contact 
 

Moeiteloos Blijven Werken is onderdeel van een serie trainingen voor op de werkplek. Op 

onze website www.moeitelooswerken.nl vind je meer informatie. Heb je nog vragen of wil je 

meer informatie? Wij denken graag met je mee.  

 

Deze trainingen en workshops worden gegeven door:  

 

                                                                               

Lisette Beijnes (vestiging Apeldoorn):                                                        

lisette@moeitelooswerken.nl | 06 – 54 75 67 97  

 
Madelon Gloude (vestiging Uden) :  

madelon@moeitelooswerken.nl | 06 – 22 04 20 18 

 

Monique Donga (vestiging Utrecht):  

monique@moeitelooswerken.nl | 06 – 13 19 15 76  

 

Jantina van Beers (vestiging Roosendaal):  

jantina@moeitelooswerken.nl | 06 – 21 17 78 83  

Waarom het jaarprogramma Moeiteloos Blijven 

Werken volgen?   
 

▪ Wekelijks een mail waarin een onderdeel van de training Moeiteloos Werken uitgelicht 

wordt, ter borging van het geleerde.  

▪ Nieuwe (Outlook) tips voor (nog effectiever) gebruik en afhandeling van e-mail.  

▪ Nieuwe informatie over o.a. work-life balans, je energie gedurende je werkdag, overleg 

do’s etc.  

▪ Een jaar lang aandacht voor een efficiënte manier van (moeiteloos) werken.  

http://www.moeitelooswerken.nl/
mailto:lisette@moeitelooswerken.nl
mailto:madelon@moeitelooswerken.nl
mailto:monique@moeitelooswerken.nl
mailto:jantina@moeitelooswerken.nl

