
Een fit brein en meer energie 
tijdens je thuiswerkdag
Open Masterclass

500 leidinggevenden & HR Professionals gingen je voor en 
hebben de Masterclass gemiddeld met een 9 beoordeeld! 



Meer resultaat en werkplezier door het effectief managen van aandacht 
en energie op je thuiswerkdag! 
Het werken vanuit thuis vraagt veel van ons brein. Onderzoek toont aan dat door 
alle virtuele prikkels en afleidingen we meer concentratieverlies hebben. Het vele 
videobellen vraagt veel van onze breincapaciteit. Daarom is het nóg belangrijker 
om te zorgen voor een goede energiebalans, zodat je in flow kunt werken en met 
een productief en voldaan gevoel je werkdag afsluit. Om uitval te voorkomen! 
Zeker nu veel organisaties na corona de overstap maken naar een cultuur waar 
meer thuiswerken centraal zal staan, is het verkrijgen van de juiste vaardigheden 
hierin essentieel. 
De Masterclass is o.a. gebaseerd op neurowetenschappelijk onderzoek hoe we ons 
brein - ook virtueel - beter kunnen benutten. 

Een fit brein en meer energie tijdens je thuiswerkdag

Programma



Meer energie, flow en vitaliteit tijdens je thuiswerkdag:
§ Versterk je energiegevers en minimaliseer je energievreters.
§ Hoe richt je je werkdag in voor een optimale energiebalans?
§ De effecten van thuis zitten voor je vitaliteit.

Verhoog je breinproductiviteit:
§ Hoe benut je optimaal het potentieel van jouw ‘denkende brein’?
§ Hoe ga je effectief om met alle prikkels die op je afkomen?
§ Hoe doorbreek je de ineffectieve automatische reflexen van je brein zodat je jouw 

intellectuele productiviteit kunt versterken? 

Thema’s die aan bod komen:
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Datum
De Masterclass vindt virtueel plaats en duurt twee uur.

Techniek
De Masterclass vindt plaats via het beveiligde online videoprogramma Zoom. 

Digitale intake
Voorafgaand ontvang je een digitale intake om zo het programma optimaal aan te laten 
sluiten op jouw vraagstukken. 

Naslagwerk
Na de Masterclass ontvang je de hand-outs en checklists van de Masterclass. Hiermee heb 
je een handig naslagwerk voor het toepassen van al het geleerde in de praktijk.

Praktische informatie
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MAEK het verschil!
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