
Ja, dat kan.

Maandag 11 november: Masterplan Maandag | Het is belangrijk om binnen de eigen organisatie bewust 
te kijken naar oorzaken van werkstress en oplossingen voor werkplezier; doet de organisatie genoeg, wat kan je 
samen en als individu doen en hoe maak je dat concreet? Op Masterplan Maandag organiseert Charly Green de 
Fit-Stop. Met elkaar inventariseren wat van invloed is op het hanteren van je vitaliteit en je stress en met elkaar 
brainstormen over ideeën in je eigen team. Je krijgt je eigen plan en poster mee! 

Dinsdag 12 november: Drukke Dinsdag | Kantoorruimtes vol, kantoortuinen, werken in vergaderingen, files, 
nog een week te gaan! Wat kun je doen om effectiever te werken? Wat zijn tips en tricks om minder te doen maar 
wel effectiever zijn? In deze workshop nemen we jullie mee met kennis uit het brein, laatste inzichten van experts 
en nog meer leuke weetjes om aan het einde van de dinsdag met meer energie naar huis te gaan!

Woensdag 13 november:  Weet Wat je eet-Woensdag | Veel bewegen, gezond eten en een goede werkplek 
dragen bij aan je weerbaarheid tegen werkstress en kan zelfs voor werkplezier zorgen. We zoomen in deze work-
shop in op voeding, naast natuurlijk een lekkere Office-Workout. Welke voeding maakt gelukkig en meer weerbaar 
voor stress? Iedere deelnemer krijgt ook nog eens 3 maanden gratis toegang in het FoodfFirst platform, online de 
beste en  persoonlijke voeding en beweegtips!

Donderdag 14 november Digital Detox Donderdag | Altijd overal, thuis, en op het werk bereikbaar zijn, is 
funest voor een goede werk-privé balans. Daarnaast kunnen de vele appjes, berichten en e-mails voor veel werk-
stress zorgen. Daarom organiseren we op donderdag een Digital Detox waarbij iedereen zijn mobiele telefoon moet 
inleveren en een workshop kan volgen over de relatie tussen het gebruik van smartphones en burn-out. 

Vrijdag 15 november: Vrolijke Vrijdag | Veel lachen en complimenten geven draagt bij aan een goede werksfeer 
en meer werkplezier. In deze workshop gaan we nog meer inzoomen om wat je blij maakt en hoe dat werkt in je 
brein en lichaam. Focus op wat er goed gaat, zodat dat groeit en je je zelfvertrouwen vergroot.

De week van de werkstress

Ook zo’n gave week organiseren? Mail snel met vitaal@charlygreen.nl

Houd stress gezond

Charly Green
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden

088-7305559
vitaal@charlygreen.nl
www.charlygreen.nl


