
14.15 – 15.15 uur 
Time-Management – Digitaal Fit! 
Heb jij moeite om het overzicht te bewaren tijdens deze lockdown? 
Mis je structuur en handvatten om jouw taken wél af te ronden? En staat 
het ‘werk’ en emailbox inmiddels tot aan de plinten?  

Goed nieuws! We gaan je helpen. In 60 minuten leer je een handige tips 
& tricks die je direct kunt toe kan passen in je werkzaamheden. Gebaseerd 
op de bestseller boeken Grip, Getting Things Done en Focus aan/uit.  

Uiteraard is er volop ruimte voor jouw vragen. Zien we je dan?  

Door Rudy Nicola

Geef jezelf een 
digitale, mentale 
en fysieke boost 

Online vitaliteitsmiddag een kort en krachtig middagprogramma waarin we samen onze 
digitale, fysieke, en mentale fitheid een boost geven!  
Vitaal thuis blijven werken, hoe doe je dat? 

We werken op dinsdag 16 maart een jaar thuis met elkaar. Gingen we van fysiek onderwijs naar online 
onderwijs, vergaderen we in Teams, brainstormen we op digitale whiteboards en hebben we allemaal
onze digitale skills verbeterd, en dit allemaal vanuit huis. 

Vitaal thuis blijven werken, hoe doe je dat? Laat je op deze middag inspireren met het onderstaande 
workshops/webinars om je digitale, mentale en fysieke fitheid een boost te geven. 

14.00-14.15 uur
Kick Off Energizer van een kwartier  

Rudy Nicola en Saskia van Hartopener.nl (stoelyogadocent Inholland) verzorgen samen de Kick Off van de 
vitaliteitsmiddag. 

Rudy zal de middag openen met een inspirerende talk en tevens uitleggen wat je die middag kan verwachten. 
Saskia neemt het daarna van hem over met een ‘energizer’, waarbij we samen gaan bewegen op de thuiswerkplek.  

Doe lekker mee, kom van die stoel af en laat je meevoeren op het ritme van de muziek. Zo ga je de middag met een 
dosis nieuwe energie in!    

Programma 14.00 – 16.45  uur

14.15 – 15.45 uur 
Met de BIG FIVE krijgt thuiswerken een boost   
Wil je ervaren hoe je een thuiswerkdag met meer energie eindigt dan je 
nu vaak doet?   

Zelf ontdekken met welke elementen van jouw thuissituatie je dat voor 
elkaar krijgt?   

En ook zien hoe je thuiswerkende collega’s dat doen? In deze webinar vol 
beweging nemen we je mee op jacht naar de Big Five van dynamisch 
thuiswerken.   

De 90 minuten zullen voorbijvliegen in een speelse en energieke mix van 
leren, zelf ontdekken en ervaringen uitwisselen.   Schrijf je snel in want met 
20 deelnemers zit de safari-bus vol. 

Door : Dianne Commissaris en Liesbeth Groenesteijn (docent sportkunde)    

14.15 – 15.15 uur
Boost je digitale fitheid met de interactieve kennisquiz 

Sinds 16 maart 2020 werken we vooral vanuit huis. En daarmee is ons 
digitale leven drastisch veranderd. Waar Microsoft Teams voor de meesten 
eerst nog een nice-to-have was, is het nu DE dagelijkse digitale tool van 
ons allemaal geworden. En ook veel andere Microsoft-applicaties, die 
gericht zijn op online werken, hebben nu een enorme boost gekregen. 

Maar hoe is het eigenlijk gesteld met jouw kennis hierover? Ben jij digitaal 
vaardig genoeg om deze tools goed in te zetten? Of zijn de tools jou nog 
steeds de baas? 

Test je kennis en geef je digitale fitheid een boost met deze interactieve 
en ludieke quiz! 

Door : Jadwiga Soroka en Sven van den Booren, 

adviseurs stafafdeling Informatievoorziening & Technologie (IVT).    

14.15 – 15.15 uur
“EET MEER”  
Wie kent niet de “uitspraak rust, reinheid en regelmaat”? Oeroud, maar o 
zo waar. Ons lichaam houdt van ritme en regelmaat, zeker als het om eten 
gaat. Het thuiswerken brengt het ritme soms stevig in de war.    

Maar niet alleen je ritme: je eet ook anders dan je op je werk was gewend. 
Heb je misschien meer de neiging om wat te snacken, vergeet je te 
drinken of te bewegen? Lastig, maar het biedt ook kansen om juist nu 
stappen te nemen in de richting van gezonde voeding. Je hebt tenslotte 
alles bij de hand.    

Gezond eten wat is dat nu eigenlijk? En nog belangrijker: hoe doe je dat? 
Meer groente, meer vers, meer volkoren, meer drinken, meer plantaardig, 
meer zelf koken, meer regelmaat, meer genieten? Ja, dat is onze insteek 
“meer van het gezonde” in plaats van minder en vooral méér passend bij 
jou. Iedereen is tenslotte anders en een gezonder eetpatroon ga je alleen 
volhouden als het bij je past.   

In deze workshop nemen we je mee in de high lights van gezonde 
voeding maar ook de feiten en de fabels. Maar ook hoe maak je snel een 
gezonde lunch en wat doe je met die steeds terugkerende snack attack. 
We hebben het over voeding en jouw energielevel en hoe met gemak 
deze stappen van “meer van het gezonde” in praktijk kunt brengen. Ben je 
erbij?    

Door : Elly Kaldenberg - Sanavis   
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15.45-16.45 uur
Key Note Speaker   

Masterclass: Hoe blijf je thuis gelukkig aan het werk? 

De kernvraag die arbeids- en organisatiepsycholoog Erwin Klappe in deze masterclass behandelt is: hoe vind 
je (thuis)werkgeluk binnen de huidige omstandigheden? Dus hoe blijf je mentaal bij de les? En hoe voorkom je 
anderzijds dat je verpietert, vereenzaamt of richting een burn-out gaat? 

Tijdens dit interactieve webinar behandelt Erwin drie kernvragen met ons:   
• Hoe gelukkig of ongelukkig ben jij op dit moment in je werk? Inzicht biedt uitzicht. 
• Hoe verander je van een Calimero in een Calihero? Vergroot het gevoel van invloed op je werksituatie. 
• Hoe versterk je het teamwerkgeluk? Voed de drie Fundamenten van Floreren. 

Over de spreker 
Erwin Klappe is arbeids- en organisatiepsycholoog en redacteur en coauteur van het Handboek Werkgeluk. Hij was 
de allereerste Chief Happiness Officer (CHO) van Nederland. Inmiddels heeft hij de code gekraakt van een aantal 
cruciale CHO-vaardigheden. In zijn online programma Chief Happiness Officer Toolbox ontdekken directeuren en 
leidinggevenden de 9 successleutels. Zodat zij hun medewerkers kunnen begeleiden van klacht naar kracht. 

20.00 uur: Tijd voor ontspanning met de speciale Inholland-filmavond  
We snakken ernaar om elkaar weer te ontmoeten. Hoe leuk is het dan om samen iets te ondernemen, ookal is het 
op afstand. Meld je nu aan en ga samen naar de film! 

Tijdens deze avond kun je kiezen uit drie Cineville-films, die je gewoon thuis op je eigen 
bank kunt kijken. Met jouw persoonlijke vouchercode heb je daarna ook nog eens een maand lang toegang tot het 
platform Vitamine Cineville om onbeperkt films te kijken.   
 
Aanmelden kan tot 10 maart  
Meld je vóór de deadline van 10 maart aan. Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk om je aan te melden 
voor de filmavond en de gratis maand Vitamine Cineville. Nadat je jezelf hebt aangemeld via het aanmeldformulier 
ontvang je op 16 maart een mail van Inholland met de links naar de films die vanaf 20:00 uur te bekijken zijn.  
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