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Wist je dat werkend Nederland 

gemiddeld 9,8 uur per dag zit!  

 

Tijd om uit je stoel en in  

beweging te komen. Hoe krijg je 

dat voor elkaar met een  

kantoorbaan?  

 

In dit FIT@WORK boekje komen  

verschillende activiteiten en tips 

aan bod die je alleen of samen 

met je collega’s kunt uitvoeren 

om tijdens een lange werkdag 

toch in beweging te blijven.  

 

 

 

 

 

 

Dit allemaal om zo FIT mogelijk 

@ WORK te zijn. 

 

Sportieve groet, 

Het Heel Heerlen Beweegt team! 

Klaar voor 
de start 



Werk is voor veel mensen de grootste tijdsbesteding van de dag. 

Steeds meer werk leidt tot inactiviteit, doordat de werkdag  

veelal zittend wordt doorgebracht. Een pauze zonder door te 

werken zit er tegenwoordig bijna niet meer in. Snel je broodje 

opeten voor je volgende afspraak of je lunch voor je computer 

opeten, iedereen kent het wel. 
 

Denk even terug aan het speelkwartier op de basisschool. Even 

lekker buiten afschakelen, niet meer aan de lesstof denken maar 

genieten van de frisse lucht. Dit zorgde weer voor nieuwe  

energie en inspiratie om daarna weer goed aan het werk te  

kunnen. 
 

Lunchwandelen is de ideale gelegenheid om samen met je  

collega’s te genieten van de frisse lucht en lekker je benen te  

strekken. Elke dag 30 minuten bewegen geeft je vele voordelen. 

Je bent gezonder en voelt je beter. Bovendien merk je dat je 

conditie met sprongen vooruit gaat. En is het niet lekker om er 

even tussenuit te gaan en een frisse neus te halen? Je voelt je 

daarna zeker minder gestrest en doet je werk ook nog met  

plezier.  

TIP! 

Werk samen naar een bepaald doel, bijvoorbeeld samen 
10.000.000 stappen. Vier een feestje als dit gelukt is! 

Wandel voor een goed doel. Sponsor de lunchwandelaar 
met een (klein) bedrag per keer dat hij wandelt. 

Organiseer kleine wedstrijdjes met lunchwandelen. Maak 
teams en reik vervolgens een passende prijs uit aan het 
team dat als eerste het doel bereikt. 

Varieer de routes. Op die manier blijven de wandeling  
interessant en kom je misschien nog op nieuwe plekken 
die je nog niet kon! 

  Lunchwandeling 



Ook last van rug– en nekklachten na een lange werkdag/week? 

Niet gek, aangezien we vaak lange dagen achter de computer 

zitten. Je zithouding kan hierin een belangrijke rol spelen.  

 

Onderstaande afbeelding kan je helpen met het juist instellen 

van je stoel, bureau en computer. Dit zorgt ervoor dat je de  

juiste zithouding aanneemt en rug– en nekklachten worden  

verminderen. 

TIP

Kijk verderop in het boekje voor een mini-office workout die ervoor 
zorgt dat je spieren los blijven tijdens een lange dag werken! 

Zithouding 



Een fitbreak is een beweegactiviteit bestaande uit rek-, strek- 

en beweegoefeningen die 5 tot 10 minuten duurt. Deze  

beweegactiviteit kan gewoon op de werkplek worden  

uitgevoerd. 

 

Maak iedere week een andere collega verantwoordelijk om 

voor de fitbreak te zorgen. Deze collega vertelt niet wanneer 

de fitbreak is maar komt op een onbekend moment de  

fitbreak verzorgen.  

BEWEEGOEFENINGEN 
LUNGES, SIT-UPS, SQUADS, BRIDGES, PLANKEN, 

KICK BACKS, OPDRUKKEN, KIKKERSPRONGEN 
 

POLSBUIGEN, ZIJKANT ROMP REKKEN,  
TRICEPSTRETCH, HEUPBUIGSTRETCH,  

ONDERARMSPIEREN REKKEN,  
SCHOUDERSTRETCH, BOVENBEENSTRETCH 

REK– EN STREKOEFENINGEN 

Fitbreak 



  Onbewust fit 

Ga zelf koffie, thee of water halen. Wees  

eens onaardig en vraag niet of iemand ook 

nog iets wilt! Laat je collega’s dit zelf pakken 

als ze iets willen. Op die manier blijf je in  

beweging en stimuleer je je collega’s ook 

om in beweging te komen! Vergeet zelf dan 

ook niet om ‘nee’ te zeggen als een collega 

vraagt of je iets wilt! 

Kies eens voor de printer die net op een  

andere etage staat. Ze pak je toch weer 

wat extra beweging mee. Je kunt je  

bestanden ook apart printen zodat je niet 

alles in een keer kunt meenemen. Je moet 

dan een aantal keer heen en weer lopen om 

alles te pakken. 

Haal de prullenbak naast je bureau weg en 

zet deze een stukje verder. Zo moet je 

steeds even opstaan en lopen als je iets 

weg wilt gooien. Zet de verschillende  

prullenbakken niet bij elkaar in de buurt.  

Je kunt de papierbak bijvoorbeeld aan de  

andere kant van de ruimte zetten.  



Rek & strek! 

8-10 seconden  

iedere kant 

8-10 seconden  

iedere kant 

10-15 seconden  

2 keer 

3-5 seconden 

3 keer 
10-12 seconden 

iedere arm 
10 seconden 10 seconden 

10-20 seconden 

2 keer 
10-15 seconden 8-10 seconden  

iedere zijde 

15-20 seconden 

Handen schudden 

8-10 seconden 



Spierkwartier 
Naast de fitbreak is het spierkwartier nog een makkelijke 

manier om tijdens het werk even lekker te bewegen.  

 

Zoals de naam al aangeeft wordt tijdens 

het spierkwartier 15 minuten  

spierversterkende oefeningen gedaan. 

Dit zijn oefeningen die makkelijk op het 

werk kunnen worden uitgevoerd.  

 

Anders dan bij de fitbreak zijn deze oefeningen meer  

spierversterkende oefeningen. Invulling voor het  

spierkwartier kan makkelijk op het internet worden  

gevonden. 

Maak wederom een collega verantwoor-
delijk voor het spierkwartier. Kies ieder  
spierkwartier een andere spiergroep 
waarop de focus ligt. 

 

Spierkwartier 1: Buikspieren 
Spierkwartier 2: Armspieren 
Spierkwartier 3: Beenpieren 
Spierkwartier 4: Schouderspieren 
Spierkwartier 5: Borstspieren 

 
En zo zijn er nog meer spiergroepen die  
getraind kunnen worden! 

TIP! 



Get up! 
Stand-up meetings worden steeds populairder. Dit is zo gek nog 

niet. Staand vergaderen brengt veel voordelen met zich mee! 

SNELLER 

Non-verbale communicatie 

CREATIVITEIT & SAMENWERKING 

ENERGIE NIVEAU  

BEWEGING 

Te lang staan vinden mensen vaak niet fijn. Hierdoor hebben mensen 
minder de neiging om uit te weiden over bijzaken.  

Wanneer je staand vergadert heb je een actieve houding en laat je 
meer non-verbale communicatie zien. Dit maakt de conversatie  

completer en kan iedereen elkaars standpunten beter interpreteren.   

Ideeën worden sneller gedeeld door de fysiek open houding van  
iedereen. Tevens versterkt het de groepsdynamica. 

Staan geeft een andere energie dan zitten. Mensen zijn alerter en  
zitten frisser in de vergadering. Ze zijn actiever, omdat hun houding 

actiever is  

Wie staat beweegt vanzelf wat meer. Dat heeft weer een positief effect 
op de batterij van je mensen. Ze blijven langer fit gedurende de  
werkdag, omdat ze meer afwisseling hebben in hun houding.  



Talk & walk 



Wist je dat…... 
... we vanaf 1980 maar liefst 8% meer zijn gaan zitten 

... vanaf datzelfde jaar obesitas is verdubbeld 

... als je 8 tot 11 uur per dag zit je een 15% hogere kans hebt op 

vroegtijdig overlijden dan iemand die 4 uur of minder zit 

... als je meer dan 11 uur per dag zit je een 40%(!) hogere kans 

hebt op vroegtijdig overlijden dan iemand die 4 uur of minder zit 

... 45,6% van de Europeanen 7 uur of langer per dag zit 

... we 85% van onze vrije tijd zittend doorbrengen 

Vetgehalte in 

het bloed 

stijgt met 

50% 

Elektrische 

activiteiten in 

de benen 

stopt vrijwel 

Calorie  

verbruik daalt 

tot bijna 1 per 

minuut 

Enzymen die 

vetten  

verbruiken  

dalen met 

90% 

Na 2 uur 

daalt gezond 

cholesterol 

met 20% 

Insuline  

effectiviteit 

daalt 24% 

Zorg voor meer  
beweegmomentjes  
gedurende de dag! 

Bron: onderzoek TNO sedentair gedrag 

Liefst elk dagdeel minimaal 10 minuten en veel meer tussendoor bewegen zoals  

bijvoorbeeld elk half uur 2 minuten staan of even bewegen! 



Sportconsulenten 
Meer tips om fit te blijven tijdens je werk en het stimuleren 

van je collega’s? 

 

Neem gerust contact op met een van de sportconsulenten! 

Joep Souren 

06 14 74 84 76 

jsouren@alcander.nl 

Brigitte Ramakers 

06 14 74 84 73 

bramakers@alcander.nl 

Damien Kies 

06 51 89 50 96 

dkies@alcander.nl 

Vivian Boesten 

06 14 74 84 82 

vboesten@alcander.nl 

Christian Froijen 

06 38 75 76 18 

cfroijen@alcander.nl 

Rachel De Bie 

06 28 51 17 63 

rdebie@alcander.nl 


