
DAT LEVERT JE MEGAWATT OP!

De energiewereld is volop in beweging 

en jij beweegt natuurlijk mee. Want je 

wil je eigen loopbaan natuurlijk wel zélf 

in de hand houden. Met Tiptrack krijg je 

eenvoudig inzicht in jouw mogelijkheden. 

Door gebruik van de slimme app haal je 

nog meer uit je werk én uit je persoonlijke 

ontwikkeling, gezondheid, geldzaken en 

werk-privébalans. Ga aan de slag en geef 

jouw toekomst nieuwe energie. Wat dat je 

oplevert? Megawatt!

WWW.GEEFJETOEKOMSTENERGIE.NL

Download
de app en 

start
direct!
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Ben jij klaar voor een toekomst
met nieuwe energie?
Ben jij op zoek naar meer verdieping in je werk? Wil je stappen zetten op weg naar een gezondere 

levensstijl? Of ben je benieuwd wat je allemaal nog meer in je mars hebt? Ga dan aan de slag met 

Tiptrack. Het persoonlijke online platform waarmee je je eigen toekomst nieuwe energie geeft. 

Het werkt heel eenvoudig en op een manier die helemaal bij jou past. 

Krijg meer inzicht in jezelf
Gebruik de tips, tools en tests in Tiptrack om te 

verkennen wat goed gaat of beter kan. Je krijgt 

inzicht in je talenten en de mogelijkheden om 

meer uit je werk én privéleven te halen. Als je al 

beter weet wat je wilt, dan kun je ook stappen 

overslaan en direct naar de Tiptrack shop. 

Je krijgt persoonlijke tips
Tiptrack is interactief en persoonlijk. Afhankelijk 

van je profiel en de resultaten die je zelf invoert, 

krijg je tips van experts voor jouw persoonlijke 

situatie. Hoe meer informatie in je profiel staat, 

hoe beter we je kunnen helpen. Om te verbeteren, 

vooruitgang te boeken of om je goede gevoel 

vast te houden.

Behaal je doelen 
Tiptrack helpt je een persoonlijk plan op te 

stellen en stimuleert je om doelen te stellen 

en stappen te zetten op weg naar een vitale 

toekomst. Ga actief aan de slag en bespreek je 

voortgang met familie, vrienden of collega’s en 

je leidinggevende. 

Onderneem actie
In de Tiptrack shop vind je altijd wel een cursus, 

training of opleiding die aansluit bij jouw 

situatie. Van loopbaanadvies en financieel- en 

budget advies tot leefstijlcoaching. Betalen  

van je aankopen kan via een persoonlijk ont-

wikkelings budget (POB). 

Doe mee!
Met Tiptrack zet je jezelf in beweging en blijf je 

bij in een wereld die sneller verandert dan ooit. 

Geen smartphone? Geen probleem: je kunt ook 

inloggen op de website via een computer of 

tablet. Doe mee en houd vol. Het levert je 

megawatt op!

Log in via
geefjetoekomstenergie.nl

of download de app
en start direct!
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