
Hoe blijf ik mentaal

en fysiek in balans?

Wat wil ik nog?

Hoe gebruik ik mijn 
ervaring en wijsheid?

M
otiv

at
ie

Veerkracht

Energie

Vitaliteit

Hoe doe ik dat,
ouder worden?

sociaal welzijn

mentaal welzijn

fysiek welzijn

een nieuwe impuls
Geef je werk

Ken je kwaliteit en kracht. Neem het stuur in eigen hand 



Vitaal aan het werk zijn en blijven

Hoe ga ik deze laatste fase van mijn werkende leven vorm en waarde geven?
Hoe zorg ik ervoor dat ik mentaal en fysiek fit blijf?

In deze ‘Meesterschapsfase’ kun je bogen op een ruime ervaring en heb je 
meer innerlijke rust. Je hoeft geen opwaartse carrière meer te maken. 
Je weet wat je ‘bezield’ en wat je echt belangrijk vindt in je werk. Bezielde 
mensen werken efficiënter en effectiever en willen wat ze kunnen graag 
overbrengen op anderen.
Je zit ook in een fase waarin je het gevoel kan hebben in een doordraaiende 
carrousel te zitten waarin zaken terug lijken te komen. ‘Dit speelde jaren 
geleden ook al.’ Hoe houd jij alle veranderingen bij en geef je daarin ook de 
grenzen van je kunnen aan?
Daarnaast is het de fase waarin je de beperkingen van het ouder
worden kan ervaren, zowel mentaal als fysiek. Hoe ga je met deze
beperkingen om in het uitvoeren van je werk? En wat wil je in je laatste
werkjaren nog realiseren van je verlanglijstje?

Programmaonderdelen
• Goed gestemd ouder worden, kan ik dat?
• Kenmerken van ouder worden
• In gesprek met... over je mogelijkheiden tot aan je pensioen
• Biografie: terugblik en perspectief
• Toepassen en overdragen van al jouw ervaringen
• Wat is mijn wijsheid en hoe gebruik ik dat?
• Vitaliteitsplan

voor professionals in de zorg

opleiding
ontwikkeling
training

Meer weten? Inschrijven?
Kijk voor actuele informatie op de website 
of scan de QR code hieronder.

050 361 4135
trainingencoaching@umcg.nl
www.wenckebachinstituut.nl

Meesterschapsfase (60-67 jaar)


