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Een gezonde leefstijl kun je leren
Van kleins af aan zijn we gewend om te leren. Leren is leuk, leren verrijkt je 
leven, en leren is nodig om goed te blijven functioneren. Daarom steek je als 
werkgever veel tijd en geld in de ontwikkeling en opleiding van medewerkers. 
Veruit het merendeel wordt geïnvesteerd in vakkennis en vaardigheden. 
Daardoor blijft weinig over voor persoonlijke ontwikkeling. Ontzettend 
jammer, want er valt een wereld te winnen als iedere persoon in de organisatie 
gezonder, gemotiveerder en gelukkiger leert leven. 

Tsuru biedt laagdrempelige e-learnings voor een gezonder en gelukkiger leven
We moeten allemaal langer werken, er is een grote werk- en prestatiedruk en we 
willen allemaal vitaal oud worden. Dan is het nu de hoogste tijd om een gezonde 
leefstijl aan te leren. Tsuru heeft een scala aan interessante, losse modules 
waarmee medewerkers zelf kunnen trainen. De modules zijn opgebouwd vanuit 
de leefstijlgebieden Voeding, Bewegen, Stress, Slaap en Motivatie. Die worden 
gecombineerd met persoonlijkheidseigenschappen.  

Vraag gestuurde opleiding, eigen regie
Door medewerkers keuzevrijheid te geven, bijvoorbeeld via vrij te besteden 
vouchers, kunnen zij heel gericht learnings doorlopen. Denk hierbij aan titels als: 

• Het opbouwen van zelfvertrouwen
• Goed omgaan met energie en hoe rust ik echt uit
• Hoe weersta ik verleidingen
• Mijn emoties de baas
• Beter slapen bij onregelmatige werktijden.

Door medewerkers de regie te geven, zullen zij veel eerder en veel gemotiveerder de 
kennis tot zich nemen. Ze leren zichzelf beter kennen; daarvan hebben ze de rest van hun 
leven profijt.



Persoonlijkheid

Ambitie Financieel

Slaap

Een greep uit onze e-learnings

Passie, motivatie 
en uitdaging

Financiële zorgen

Hoe gedrag 
je slaappatroon 
beïnvloedt

Welke omstandigheden 
spelen een rol bij een 
gezond slaappatroon?

Slapen zonder zorgen Omgaan met 
spanning en slaap

Onregelmatige 
werktijden, verstoord 
dagnachtritme, jetlag

Mijn emoties 
de baas

Vergroot je 
wilskracht en 
weersta verleidingen

Motivatie; de factor 
voor succes

Vergroot je 
zelfvertrouwen

Mentaal: Van fut(loos) 
naar fit!



Voeding

Voeding

Stress

De emotie eter, leren 
omgaan met emoties

Omgaan met eet
verleidingen

Met plezier 
gezond eten

Lijn met je brein Weet jij wat een 
gezond eetpatroon is?

Je gedachten op orde; 
rust in je hoofd

Ontspanning & 
Mindfulness

Positieve gedachten 
& balans

Hoe je gezonde stress 
in je voordeel kunt 
gebruiken

Timemanagement:
baas over je 
eigen tijd

Bijpraten over 
koolhydraten

Dit moet je weten om 
je fit te eten

Een gevarieerd 
eetpatroon



Healthy,
Happy,                                                                                                                                                
Motivated

Wetenschappelijk onderbouwd
De e-learnings zijn zorgvuldig samengesteld vanuit wetenschappelijk onderzoek 
en actuele informatie van de leefstijldeskundigen van Tsuru. Zij zijn gecertificeerde 
medici en leefstijlexperts. Iedere e-learning wordt afgesloten met een certificaat van 
deelname. De medewerker krijgt een handige hand-out als naslagwerk.   

Vouchers voor het opleidingsbudget
Beschikken medewerkers over een ontwikkelings- of opleidingsbudget? Dan kun je 
vouchers afnemen, waarmee zij losse e-learnings bestellen. Hoe meer vouchers, des 
te aantrekkelijker de prijs.





www.tsuru.nl

Tsuru combineert interactieve online techniek 
met een persoonlijke aanpak, wetenschappelijke 

kennis, dagelijkse coaching & real-time inzicht.

info@tsuru.nl - 073 6848 401


