
 
 

Mijn persoonlijke groei 
 

U-Boss Uitzendbureau heeft ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Daarom heb jij, als 

flexwerker van U-Boss Uitzendbureau, vanaf nu de mogelijkheid om gratis, overal en 

onbeperkt aan je persoonlijke groei te werken. Door middel van het online platform van 

Goodhabitz, kun jij je richten op wat je leuk vindt en waar je goed in bent of misschien wel 

nog beter in wil worden. Op je werk, maar ook daarbuiten. Wij zijn ervan overtuigd dat 

persoonlijke ontwikkeling niets mag kosten en vooral veel moet opleveren.  

 

Wat is het? 

Goodhabitz is een online platform waar je onbeperkt online trainingen kunt volgen. De 

trainingen zijn te volgen via je mobiel, op de I-Pad of via de computer. Je kunt zelf bepalen 

welke training je wil doen, wanneer je dit wil doen, waar je dit wil doen en in welk 

tijdsbestek. Je kan gemakkelijk een training onderbreken en dit een dag, een week of een 

maand later weer oppakken. Daarnaast kan je kiezen uit 150 verschillende trainingen en 

daar komen maandelijks nieuwe trainingen bij. Er zit voor iedereen wel een passende titel 

bij.  

Hoe kan ik hier gebruik van maken? 

Wanneer jij gaat werken via U-Boss uitzendbureau ontvang je een e-mail met activatielink. 

Met deze link kan je vervolgens op Goodhabitz.com inloggen. Eenmaal ingelogd kun je 

onbeperkt gebruik maken van de leukste online trainingen. Je mag tot twee weken nadat je 

uit dienst bent getreden bij U-Boss Uitzendbureau, gebruik maken van jouw account. Na 

deze twee weken vervalt jouw inlogcode.  

Hoe werkt het? 

De site is heel overzichtelijk en spreekt voor zich, dus ga er lekker mee aan de slag. De good 

scan geeft een duidelijk beeld van trainingen die bij jou passen, dus het is zeker een 

aanrader om deze in te vullen. Wij nemen je graag mee in de Goodhabitz-wereld. 

Nieuwgierig? Bekijk dan deze intro op YouTube: 🇳🇱 Waarom GoodHabitz? - YouTube 

 

Begin vandaag nog! Veel plezier en succes! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PE3npp4-CRo
https://www.youtube.com/watch?v=PE3npp4-CRo

