
    

 

Trainingen NWO Academy 
 
Hieronder vind je de trainingen die gepland staan. Ze worden allemaal online aangeboden. 
 
Als je wilt deelnemen aan een training, overleg dit dan eerst met je leidinggevende. Meld je aan in een e-mail 
aan NWOAcademy@nwo.nl en vermeld, wanneer je welke training wilt volgen. Zet hierbij je leidinggevende in 
cc dan weten wij dat hij/zij op de hoogte is. 
Je kunt je tot uiterlijk vier weken voorafgaand aan de training kosteloos afmelden. Doe je dat niet op ti jd en 
verschijn je niet op de training, dan zijn wij helaas genoodzaakt de kosten door te berekenen aan het gebied of 
de afdeling waar je werkt. Het is ook mogelijk een collega aan te melden die in plaats van jou aan de training 
deelneemt. Meld het wel van tevoren via nwoacademy@nwo.nl. 
 
Heb je interesse in een training? Stuur dan een e-mail naar nwoacademy@nwo.nl 
Bij genoeg animo kunnen we kijken of een training extra aangeboden kan worden. 
 

Najaar 2020 Datum Tijd 
Training Mindful@Work (Rust in je Kop) 
MINDFUL WERKEN DOOR TIME MANAGEMENT EN FOCUS 
Druk zijn werkt verslavend, maar is niet productief en zelfs 
ongezond. Een overload aan informatie, strakkere 
deadlines en minder rusttijd zorgen ervoor dat we onszelf 
uit het oog verliezen. Ons werk gaat sneller, maar onze 
hersenen ontwikkelen niet zo snel mee. Dit gaat ten koste 
van ons werk en onze gezondheid. Belangrijke kwaliteiten 
voor werknemers zijn dan ook focus en aandacht. 
Hoe kun je je met aandacht op de juiste dingen richten om 
zo uiteindelijk juist meer ti jd te besparen en beter werk te 
leveren? In de Mindful at work training leer je jouw energie 
in balans te brengen om zo jouw persoonlijke effectiviteit, 
werkkwaliteit en werkplezier te vergroten. 
 
Wat kun je na deze mindfulness training? 
- Je ervaart meer focus en rust in je werkzaamheden, 

waarmee je stress vermindert en de kans op een burn-
out verkleint. 

- Je weet hoe je balans krijgt in de activiteiten die jou 
energie geven en nemen. 

- Je weet hoe je kunt stoppen met piekeren en uitstellen. 
- Je kunt beter grenzen stellen en voor jezelf opkomen. 
- Je laat je minder opjagen door externe factoren. 
 
Duur 
3 ochtenden en 6 challenges (online). 
 
Deze onlinetraining ziet er als volgt uit:  
- Intake. 
- Challenge 1. 

Vrijdag 27 november 
Woensdag 2 december 
Woensdag 16 december 

09.00–12.00 uur 
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- Dag 1 training van 3 uur. 
- Dag 2 training van 3 uur. 
- Challenge 2, 3, 4, 5. 
- Dag 3 training van 3 uur. 
- Challenge 6 (de laatste). 
De challenges zijn onderdeel van de training en dienen te 
worden voltooid. Je wilt immers iets leren. 
 
Thuiswerk APK 
Heb je al eens nagedacht over je thuiswerkplek en op welke 
manier jij thuis werkt? Om meer werkplezier te krijgen, is 
het voorkomen van overbelasting belangrijk. Overbelasting 
geeft op den duur klachten en voorkomen is beter dan 
genezen. Deze Thuiswerk APK is een check van je 
thuiswerkplek en van jouw houding tijdens het werken 
thuis. Na het invullen van de vragenlijst ‘Thuiswerk APK’ 
ontvang je een rapportage met persoonlijke adviezen. 
Hiermee krijg je inzicht in wat je moet doen om bewust en 
pijnvrij thuis te kunnen blijven werken. Daarna volgt 
telefonisch contact voor verdere vragen en uitleg over de 
adviezen en de oefeningen. 
Behoefte aan een persoonlijke check up? En wil je 
persoonlijke adviezen voor je thuiswerkplek? Plan dan nu 
jouw APK online in? Je kiest zelf welke dag en tijdstip jou het 
beste uitkomt. 
 

Persoonlijke afspraak  

Lifestyle coaching (online) 
Heb je behoefte aan ondersteuning en coaching bij een 
gezondere levensstijl? Vind je het lastig om naarmate het 
thuiswerken langer duurt voldoende te blijven bewegen, 
gezond te eten of wat dan ook te maken heeft met een 
gezondere levensstijl? Dit traject helpt je bij voeding, 
trainingsschema’s en wat je thuis kunt doen om gezond en 
fit te blijven. Samen met een coach ga je in een online 
coachsessie op zoek naar de mogelijkheden die goed bij 
jouw thuissituatie passen. 
Herkenbaar? Benieuwd? Of interessant? Plan dan nu jouw 
coachingsgesprek in. Je kiest zelf welke dag en ti jdstip jou 
het beste uitkomt. 
 

Persoonlijke afspraak  

 
Voor het laatst bijgewerkt 20-11-2020  

Meer informatie? Mail nwoacademy@nwo.nl 
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