
Inspireer jouw medewerkers met podcasts op verschillende 
thema’s. Want deze zomertijd met wat extra vrije dagen en 
het mooie weer leent zich uitstekend voor een wandeling 
met een podcast van 15 tot 20 minuten. Oortjes in en 
gaan.

Beweging
Combineer de podcast Beweging met een wandeling. Tijdens de 
20 minuten durende podcast kan de medewerker ongeveer 
twee kilometer wandelen. Tijdens deze podcast doen mede-
werkers inzicht en inspiratie op om tot een natuurlijk beweeg-
patroon te komen. Een beweegpatroon dat in hun leven past en 
de succesfactoren om dit patroon ook actief te houden.

Slaap
Tijdens deze podcast staat kennis opdoen over het thema slaap 
centraal. Na het luisteren van de podcast begrijpen mede-
werkers hoe slaap werkt. En hebben ze handvatten en tips 
gekregen om zich bewust te worden van hun eigen slaap- en 
waakpatroon en de mogelijke verbeteringen hierin. Ze kunnen 
er direct mee aan de slag waardoor ze deze bron van energie 
beter kunnen gebruiken en op peil kunnen houden.

Werk-Privé balans
Hoe ervaren jouw medewerkers hun balans tussen werk en 
privé? Waar zijn zij tevreden over en wat willen ze graag anders 
zien of doen? De situatie verandert niet vanzelf, reflectie is van 
belang om dingen bewust anders te plannen en te organiseren.

Tijdens deze podcast reflecteren de medewerkers op hun 
situatie, ontdekken zij wat voor hun balans belangrijk is en 
raken ze geïnspireerd om in actie te komen. 

Verbinding
Tijdens deze podcast wordt uitgelegd hoe verbinding werkt en 
wat je kunt doen om je meer in verbinding te voelen met 
anderen. Onderlinge verschillen in de werksetting en ver-
schillende behoeftes aan verbinding met anderen komen aan 
bod, waardoor medewerkers bij hen passende keuzes kunnen 
maken en in actie kunnen komen. Dit is van belang omdat 
verbinding de drijvende factor is achter onze effectiviteit, 
productiviteit en werkplezier.

Werkplezier
Beleven jouw medewerkers nog plezier aan hun werk? Geeft 
het voldoening? Of zijn ze dat de afgelopen periode kwijt 
geraakt? In deze podcast staan jouw medewerkers stil bij het 
thema werkplezier en hoe zij dit zelf kunnen beïnvloeden. 

Mindwalk
De podcast Mindwalk is te combineren met een wandeling van 
ongeveer twee kilometer. Tijdens de podcast leren mede-
werkers stil te staan bij het huidige moment, moet-gedachten 
naar de achtergrond te brengen en te focussen op wat energie 
geeft en waardevol is. Met deze Mindwalk dagen medewerkers 
zichzelf uit. 

Stand-by
Tijdens de podcast Stand-by doen medewerkers inzicht en 
inspiratie op hoe zij vanuit de altijd ‘aan stand’ meer in een 
‘tussenstand’ van stand-by kunnen komen. De medewerkers 
leren hoe zij hun hoofd even uit kunnen zetten. Iedereen is 
anders en heeft een andere stand-by stand. Tijdens deze 
podcast vinden medewerkers hun eigen stand-by stand!

Meer informatie?
Wil je meer informatie over onze podcasts? Of ben je benieuwd 
wat BeLife voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied 
van vitaliteit? Neem contact met ons op via onderstaande 
contactgegevens.

Vitaal de zomer door met onze inspirerende podcasts
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088- 330 1400 info@belife.nl www.belife.nl

Prijs
Maximaal aantal deelnemers: onbeperkt
Prijs: €795,-excl. BTW

http://www.linkedin.com/company/belife---stichting-centrum-voor-bewegen

