
1. Selecteer de slides de werkhoudingen die voor jullie team interessant zijn 
om over in gesprek te gaan (zitten - tillen - draaien en afsluiten)

2. Slide 13: denk na met het team over het verbeteren van de werkhouding 
tijdens jullie dagelijkse werkzaamheden. Zet eventueel de simpele online 
tool mentimeter in. Hiermee kan het team anoniem ideeën inzenden met 
hun mobiele telefoon. Bekijk de video met de korte uitleg van mentimeter 
hier (kijktijd: 2 min). Je kunt het natuurlijk ook acties bedenken zonder 
mentimeter te gebruiken; gebruik bijvoorbeeld papier of sticky notes.

3. Bekijk de best practice “Ouderdomspak” op de volgende pagina. Deze 
kun je inzetten om het team extra te laten ervaren hoe belangrijk het is 
om fysiek fit te blijven.

http://www.mentimeter.com
https://www.youtube.com/watch?v=beOWtcUVG0s


Het ouderdomspak geeft inzicht in hoe het werk op 
den duur lichamelijk zwaarder wordt. Dit motiveert 
om fit te blijven en is een mooie gespreksopener 
over het belang van een goede werkhouding. BAM, 
Vitens en Irado hebben al gebruik gemaakt van het 
pak voor hun technische vakmensen. 

Klik hier voor de website.

“Met dit pak kunnen 

jongere mensen ‘op 

ooghoogte’ meemaken 

hoe ouderen zulke dingen 

ervaren.”

Bekijk hier de video van NOS over het ouderdomspak.

http://www.age-simulation-suit.com/ouderdomssimulatie.html?gclid=EAIaIQobChMI9JTu-tOk6gIVyhsYCh0xlAiWEAAYASAAEgIDuvD_BwE
https://nos.nl/video/648499-zo-voelt-het-om-bejaard-te-zijn.html


EEN GEZONDE HOUDING 
AANNEMEN TIJDENS WERK
Hoe zorg je voor een goede houding tijdens het dagelijks werk, 
zodat je op korte en lange termijn fit je werk kunt blijven doen?

www.slimstehandentoolbox.nl



15 min

Menti-
meter 
(optie)

-

1. Heb jij een gezonde werkhouding?
2. Op een gezonde manier:

● Zitten

● Tillen

● Draaien en afsluiten

3. Werken met een gezondere houding als team



Stelling over Zitten:

Ik zorg ervoor dat ik iedere 30 minuten op sta en beweeg, 
wanneer ik zittend aan het werken ben.

Ga staan als dat zo is
Blijf zitten als dat niet zo is

Digitaal: 
Duim omhoog als dat zo is

Hand voor je mond als het niet zo is 



Stelling over Tillen:

Ik ken meer dan twee manieren om de zware objecten, die ik het 
vaakst gebruik, op te tillen. 

Ga staan als dat zo is
Blijf zitten als dat niet zo is

Digitaal: 
Duim omhoog als dat zo is

Hand voor je mond als het niet zo is 



Stelling over Draaien en Afsluiten:

Ik maak vooral lange bewegingen als ik afsluiters moet draaien 
in plaats van korte bewegingen.

Ga staan als dat zo is
Blijf zitten als dat niet zo is

Digitaal: 
Duim omhoog als dat zo is

Hand voor je mond als het niet zo is 













Wat kunnen wij als team doen om te werken aan een gezondere 
werkhouding tijdens 

_________________________________ (vul dagelijkse 
werkzaamheden in)?

Ga naar: www.mentimeter.com
Digitaal: Gebruik de chatfunctie!

 

http://www.mentimeter.com


Schrijf voor jezelf op: 

● Welke actie kun jij morgen ondernemen om jouw 
werkhouding te verbeteren?

● Welke actie kunnen wij als team ondernemen om in het 
algemeen onze werkhouding te verbeteren?

 



De inhoud van deze toolbox is tot stand gekomen in de vijfde 
TechCrossOver door het team “Gezonde Werkhouding”


