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Opleiding  
‘Van digitale onrust naar digitaal comfort ‘ 

 
 
INTRODUCTIE 
 
Digitale werkmiddelen zoals smartphone, laptop, tablet,…  ze zijn niet meer weg te denken, zowel privé als 
professioneel. De evolutie van de technologie stelt de mens in staat om meer informatie toe te krijgen in 
kortere tijd. Informatie-uitwisseling kent geen grenzen, alles kan overal,  24/24, 7 dagen op 7. 
 
De toenemende snelheid waarmee informatie aan onze medewerkers wordt voorgeschoteld kan aanleiding 
geven tot: 

• Informatie overload en stress 
• Lagere productiviteit en inefficiëntie 
• Afleiding van het échte werk 
• Verhoogd ziekteverzuim door o.a. burn-out 

Digitale werkmiddelen zorgen te vaak voor digitale onrust en laat dat nu de ideale bondgenoot zijn voor burn-
out. 
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DE OBJECTIEVEN VAN DEZE OPLEIDING 
 

• Hoe vermijd je de valkuilen van hyper-connectiviteit bij thuis werkplekken en remote offices? 
• In welke mate worden we geleefd door technologie, kan het ons helpen in efficiëntie en effectiviteit? 
• In welke mate zijn we slaaf of meester van digitale (communicatie) middelen? 
• Wat is de impact van (digitale) stoorzenders en hoe krijgen we meer focus en dus meer werk gedaan 

op een dag? 
• Wat betekent digitale onrust voor jou, hoe helpen handvaten en praktische tips om dit om te buigen 

naar digitaal comfort? 
 

OP HET PROGRAMMA 
 

• Digitale onrust 
Wat is dat precies ? 
Wat veroorzaakt de onrust? 
 

• Focus & Flow 
Leer zelf-observatie en zelf-management 
 

• Digitale Detox tips 
Email etiquette 
Vergader etiquette 

 
DOELGROEP 
 
Deze opleiding is geschikt voor : 

• De denkwerker die gebruik maakt van digital communicatiemiddelen op smartphone, tablet en/of 
laptop. De thuiswerker of telewerker die technologie in zijn voordeel wil gebruiken, met een goed 
gevoel naar work-life balance.  

 
DUUR VAN DE OPLEIDING  
 

• Module van een halve dag 
• Verdiepende sessies kunnen georganiseerd worden en ook op maat  

 
MOGELIJKE TALEN   
 

• Frans 
• Nederlands 
• Engels 
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MOGELIJKE FORMULES  
 

• Intercompany: verschillende datums worden voorgesteld op onze website  
• Intracompany: deze wokshop kan ook georganiseerd worden in uw kantoor  

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Deze opleiding wordt gegeven door Christine Wittoeck : 
 

 
Digital Detox enter(r)trainer  
 
Met Christine als trainer heb je gegarandeerd een geanimeerde workshop. 
De deelnemers krijgen op humoristische manier inzicht op de impact van digitaal werken. Doorspekt 
met toepasbare tips en inspirerende voorbeelden gaan de deelnemers naar huis, gemotiveerd om zelf actie te 
nemen en het eigen digitaal comfort te verbeteren. 
	
 
EXTRA BONUS  

 
• Ieder deelnemer krijgt het boek ‘Start to Digital Detox’,  geschreven door Christine Wittoeck! 


