
1. Voor over de lijn (slides 5 - 8) is het de bedoeling dat het team aan 1 kant van 
de ruimte gaat staan. Wanneer zij “ja” kunnen antwoorden op de vraag lopen 
ze naar de andere kant van de lijn. Wanneer zij “nee” antwoorden op de vraag 
blijven ze staan. Bij elke stelling kun je een aantal teamleden aan het woord 
laten, leuk om van elkaar te horen wat ze wel/niet doen.
Doen jullie de toolbox online/digitaal: Laat de personen die ‘’nee’’ antwoorden 
dan hun duim voor de webcam houden.

2. Op slide 10 - 12 zijn best practices vanuit organisaties te vinden. Bekijk deze 
van tevoren en kies de best practices die aanspreken voor- en mogelijk zijn 
binnen jouw organisatie. Verwijder de rest.

3. Actie (slide 13 - 16): hiervoor is het handig als je sticky notes gebruikt, zodat je 
de initiatieven kunt clusteren en makkelijker kunt kiezen.
Doen jullie de toolbox online/digitaal:: Gebruik dan de gratis en 
gebruiksvriendelijke tool https://ideaboardz.com/ 

https://ideaboardz.com/


www.slimstehandentoolbox.nl

FIT EN GEZOND WERKEN
Hoe zorg je voor dat je als team fit en gezond blijft, zodat je op de 

korte en lange termijn vol energie en zonder lichamelijke 
ongemakken kunt blijven werken?

http://www.slimstehandentoolbox.nl


30 min

-

1. De test: opdrukken!

2. Wat doe jij om fit te blijven?

3. Lichaamsbeweging

4. Sport- en bewegingsinitiatieven

5. Actie met het team!



Wie uit het team kan het meest opdrukken?



Over de lijn
Wie sport regelmatig?



Over de lijn
Wie sport regelmatig?

Wie oefent een bijzondere sport uit?



Over de lijn
Wie sport regelmatig?

Wie oefent een bijzondere sport uit?
Wie vindt dat hij/zij meer zou kunnen bewegen?



Over de lijn
Wie sport regelmatig?

Wie oefent een bijzondere sport uit?
Wie vindt dat hij/zij meer zou kunnen bewegen?

Wie zou gemotiveerd raken als we met het team meer aan 
beweging zouden doen?



Door lichamelijk fit te blijven is het werk minder zwaar; nu en in 
de toekomst.

Sport- en bewegingsinitiatieven met het team zorgen voor 
voldoende lichaamsbeweging voor iedereen.

Bekijk hoe andere technische teams fit blijven!

 LICHAAMSBEWEGING



Bij EPZ 
(elektriciteitsproducent) 
organiseren technici via de 
personeelsvereniging 
sportactiviteiten; van roeien 
tot fietsen. 

Binnen Engie hebben 
medewerkers geïnitieerd om 
een sportzaal te bouwen om 
fysiek fit te blijven en om 
samen met het team te 
kunnen sporten. 



Door het oudersdomspak ervaar 
je hoe het is om niet meer zo fit 
te zijn; een echte motivator om 
fit te blijven dus! Er is gebruik van 
gemaakt door BAM, Vitens, Irado, 
MetaalUnie. 

Binnen Engie gingen technici 
actief aan de slag met een 
fitbit wedstrijd. Het doel? De 
meeste stappen op de 
stappenteller!



Bij Irado krijgen medewerkers 
een flinke korting op hun 
sportschool abonnement. 

Daarnaast kunnen alle 
medewerkers gebruik maken 
van een voedingscoach.

Binnen WMD hebben ze een 
fietsenplan. Grote korting op 
je fiets zorgt ervoor dat je 
eerder met de fiets naar het 
werk toe komt. 

Ook staat er bij WMD op de 
planning om voetbal- en 
pingpongtafels aan te 
schaffen.



Schrijf allemaal een activiteit op die we met het team zouden 
kunnen oppakken om in beweging te blijven of gezonder te eten.

Digitaal: https://ideaboardz.com/ 

 

https://ideaboardz.com/


Schrijf allemaal een activiteit op die we met het team zouden 
kunnen oppakken om in beweging te blijven of gezonder te eten.

Plak de initiatieven op de muur en hang de soortgelijke 
initiatieven bij elkaar. 

Digitaal: https://ideaboardz.com/ 

 

https://ideaboardz.com/


Uitvoering bij toolbox fysiek:

Ga staan bij de categorie waar jij het liefst mee aan de slag 
gaat.

Denk met jouw collega’s die ook bij die categorie zijn gaan staan 
na over iets dat jullie samen kunnen doen (eenmalig, ieder jaar 

of iedere maand) om fit te blijven.

Deel dit met elkaar en plan de eerste afspraak in.

 



Uitvoering bij toolbox online/digitaal:

Geef in ideazboard in totaal 3  ‘’likes’’ bij de activiteiten die 
jouw het meest aanspreken.

Welke 3 activiteiten hebben de meeste likes. Van wie was dit 
idee? Kunnen jullie hier echt iets mee gaan doen?

Bespreek dit met elkaar en plan de eerste afspraak in.

 


