
1. Bij deze toolbox is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over 
het ouder worden in het werk. Door er open over te spreken, kan hier al 
makkelijker mee worden omgegaan. Door de verschillende werkvormen 
zal iedereen input kunnen leveren en ook mensen echt aan het woord 
komen.

2. Je kan voor dia 13 & 14 ook gebruik maken van de makkelijke en gratis 
tool: https://ideaboardz.com/ (digitaal post-its plakken).

3. Noteer bij de laatste vraag wat jouw teamleden zeggen, en ga hier dan 
over een aantal weken nog een keer met hen (bijv. 1:1) over in gesprek.

4. 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.

https://ideaboardz.com/


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


Omgaan met ouder worden
Iedereen wordt ouder. Maar juist voor technische vakmensen is 

het extra belangrijk om hiervan bewust te zijn. Jullie werk kan 
zwaar zijn, stressvol, divers ritme ivm storings/nachtdiensten 

etc.. In deze toolbox deel je kennis met elkaar over hoe jullie dit 
aanpakken.

www.slimstehandentoolbox.nl



30  min

post-its

-

1. Leeftijden op een rijtje

2. Ouder worden gesplitst in:
● Fysiek
● Mentaal
● Kennis & Kunde

3. Inzicht delen



Het team op een rijtje:

Ronde 1: Ga zonder met elkaar te praten op volgorde staan op 
leeftijd (links de oudste, rechts de jongste). 

Ronde 2: Check nu met je buurman/buurvrouw of je op de juiste 
plek staat, klopt dit met zijn/haar geboortejaar?

Doen jullie deze toolbox digitaal/online? Neem 1 minuut de tijd om jezelf op een 
plek te zetten in het team (doen jullie deze toolbox met 10 personen? 1= oudste, 
10= jongste): Deel ná deze minuut jullie antwoord in de chat. Check dan met z’n 

alle of de volgorde klopt! 



Omgaan met ouder worden is niet alleen je leeftijd dat 
verandert, ook je werk verandert. 



In deze toolbox splitsen we het in drie aspecten: 
1. Fysiek

2. Mentaal
3. Kennis & Kunde



1. Fysiek: 

Deze vraag is aan de twee jongste uit het team:

1. Wat denk jij dat je over 20 jaar niet meer kan doen in jouw 
werk (zoals je dit nu wél gemakkelijk doet)?

 



1. Fysiek: 

Deze vragen zijn aan de twee oudste uit het team:

1. Op welke manier merk jij dat je nu minder kan (in je werk) 
ten opzichte van 20 jaar geleden? 

2. Met welk onderdeel van je werk (specifieke taak) heb je het 
meeste moeite nu je ‘’ouder’’ bent? 



2. Mentaal:

Tips van technische vakmensen (2020) over duurzaam 
inzetbaar zijn en blijven:

1. Zorg goed voor jezelf (eten, slapen, bewegen, ontspannen)
2. Blijf in je gewone ritme  
3. Neem pauze en ga naar buiten
4. Houd sociaal contact met je collega’s 
5. Houd werk en privé gescheiden . 



2. Mentaal:

Korte opdracht: Maak voor jezelf een lijstje: Wat kost jouw 
energie? En wat geeft jouw energie? 

Energie-gevers Energie-nemers



2. Mentaal:

Korte opdracht: Maak voor jezelf een lijstje: Wat kost jouw 
energie? En wat geeft jouw energie? 

Energie-gevers Energie-nemers

ACTIE:
Wat geeft energie? 

Plan voor volgende week 
minimaal 3 activiteiten in 
te die jou energie geven! 



3. Kennis & Kunde:

Twee vragen:
1. Wat zijn de 3 grootste veranderingen in jullie vakgebied van 

de afgelopen 25 jaar? (schrijf allemaal voor jezelf op een 
post-it en bekijk dan welke verandering het vaakst worden 
genoemd)

Doen jullie deze toolbox digitaal/online? Laat iedereen vraag 1 beantwoorden in 
de chat en bepaal welke verandering het vaakst wordt getikt. 



3. Kennis & Kunde:

Twee vragen:
1. Wat zijn de 3 grootste veranderingen in jullie vakgebied van 

de afgelopen 25 jaar?

2. Noem een specifieke taak die jij nu doet, wat x jaar geleden 
nog helemaal niet van toepassing was? (schrijf op een 
post-it)

Doen jullie deze toolbox digitaal/online? Laat iedereen 1 minuut nadenken en 
vervolgens tegelijk de specifieke taak typen in de chat. 



Laatste vraag

Wat neem jij mee uit deze toolbox? 
(Welk onderdeel blijft jou het meeste bij of

wat ga jij zelf vanaf nu anders doen)

Neem 1 minuut de tijd om hierover na te denken en dan maken we een 
rondje (digitaal: roep als teamleider om en om de naam van de 

persoon die antwoord mag geven)


