
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer veerkracht in tijden van verandering (voor winkelmedewerkers) 

Type Duur Taal 
Open aanbod, inhouse en online 1 x 8 uur NL en FR 

 1 x 3 uur  
 

Doelgroep 

Winkelmedewerkers uit paritair comité 202, 311 of 312  

Wat leert de deelnemer tijdens deze opleiding? 

Je krijgt inzicht in hoe je omgaat met veranderingen en met druk op het werk. Een hoge werkdruk of 
een reeks veranderingen zorgen ervoor dat je je constant moet aanpassen. In deze opleiding 
proberen we te achterhalen wat deze veranderingen bij ons – en de manier waarop we naar onszelf 
en ons werk kijken – teweegbrengen. We gaan dieper in op dergelijke situaties en leren onze eigen 
weerstand te benoemen. Daarnaast gaan we op zoek naar hoe we remmende gedachten of gedrag 
kunnen omzetten naar een growth mindset. Deze mindset zorgt ervoor dat we op een meer 
veerkrachtige manier kunnen omgaan met veranderingen, druk of tegenslagen die op ons afkomen.  

De opleider 

Deze opleiding wordt gegeven door  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Programma 

VOORTRAJECT 

• Digitale intake deelnemers 
• Voorbereidende opdracht 

 

OPLEIDINGSDAG 

Hoe omgaan met werkdruk? 

• Wat is werkdruk en wat doet dit met mij? 
• Wat als werkdruk te veel wordt? 
• Hoe kan ik signalen bij mezelf herkennen van een te veel aan stress? 

Hoe mijn mindset sturen bij veranderingen?  

• Wat kan ik doen en wat kan ik loslaten?  
• Hoe mijn groeimindset inzetten? 

Hoe mijn veerkracht versterken?   

• Mijn veerkrachtige competenties ontplooien 
• Een veerkrachtige omgeving creëren 
• Zelfzorg toepassen 

 

NATRAJECT 

• Tipkaart 
• Tip van de week 
• Terugkom-moment 

 

Subsidies open aanbod 

De opleiding is gratis voor werknemers uit paritaire comités 202, 311 en 312. Per deelnemer in het 
open aanbod krijgt de betrokken onderneming € 80 per halve dag van 3 uur (of € 160 per dag van 6 
uur) betaald door het desbetreffende sociaal fonds. 


