
Today is a
good day to
upgrade 
yourself.

We hebben een bijzonder cadeau voor jou! Een cadeau 
dat je bovendien het hele jaar kunt uitpakken… 

Je krijgt namelijk toegang tot alle online trainingen van GoodHabitz. In totaal zijn dit 
meer dan 150 trainingen, en de teller loopt nog altijd op. Elke maand komen er namelijk 
nieuwe trainingen en masterclasses bij waar jij je voordeel mee kunt doen. Ga aan de 
slag met verschillende trainingen gericht op persoonlijke kracht, Excel, BHV, werkgeluk 
of klantgerichtheid. Maar ook trainingen gericht op taal- en computervaardigheden 
zijn onderdeel van het brede assortiment. 

Het zijn online trainingen die je zowel in je werk als in je privéleven kunt gebruiken. 
Net waar jouw interesses liggen en waar jij behoefte aan hebt. De keuze is aan jou! 

Keuzestress?
Vind je het lastig om te kiezen met welke trainingen je wil beginnen? Start dan met 
de GoodScan! Het invullen kost slechts 12 minuten en je krijgt meteen een top 10 
met aanbevolen trainingen op maat, speciaal voor jou! 

Leer op je eigen manier!
Met de GoodHabitz online trainingen kun je niet alleen leren wanneer jij dat wil, 
maar kies je ook zelf hoe je dat doet. De trainingen zijn namelijk zo opgezet dat je je 
eigen ‘leerpad’ kunt volgen. Zo kun je de trainingen helemaal op je eigen situatie en 
voorkeuren aanpassen. Op die manier hoeft je volle agenda geen drempel te zijn om 
te (blijven) leren. Je hebt dus zelf regie over je eigen ontwikkeling. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens naar deze korte video’s: 
https://www.youtube.com/watch?v=lNQ1QLI-DLM&t
https://www.youtube.com/watch?v=VN7rrzTz1Wk&t

Jouw account
Binnenkort ontvang je een mail van team@goodhabitz.com. Dit is de uitnodiging 
voor jouw persoonlijke account. In die mail vind je een button waarmee je je 
account kunt activeren. Meteen daarna heb je toegang tot alle trainingen. 

Veel plezier ermee! 


