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Welkom trainer! 
 

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze website, en 
meer specifiek in het blended maken van de e-
learnings op Actauni.com.  In deze handleiding kunt 
u alle praktische zaken hierrond vinden. Op die 
manier kunnen de werknemers in uw bedrijf deze e-
learnings als voortraject gebruiken. Aan de hand 
van enkele oefeningen kunnen de deelnemers 
elkaar beter leren kennen, van elkaar leren, tot 
groepsafspraken komen etc. 
Neem een kijkje! 

TIPS EN TRICKS 
BLENDED     

E-LEARNINGS 
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Inleiding  
De bedoeling van blended learning is het combineren van online leren en fysiek leren. Dit wil 
zeggen dat de deelnemers eerst de module thuis online doornemen. Ter ondersteuning van 
elke module worden enkele oefeningen meegegeven die fysiek plaatsvinden. De toegevoegde 
oefeningen zijn voorbeelden en zijn dus niet verplicht, u kunt altijd dingen aanpassen waar 
gewenst en nodig. U kunt ook altijd zelf bedachte oefeningen gebruiken. Het is ook niet 
verplicht om alle oefeningen uit te voeren, u kunt een oefening kiezen op basis van uw groep. 
Elke oefening dient ervoor om de deelnemers in gesprek te laten gaan met elkaar, om samen 
te discussiëren over de topics, om elkaar en de gehele groep te leren kennen. Daarom raden 
we het sterk aan om de sessies fysiek uit te voeren zodat de deelnemers de groepsdynamiek 
kunnen ervaren. Als dit niet mogelijk is, dan zijn Zoom meetings of Microsoft Teams meetings 
ook een optie. Na elke oefening is het de bedoeling om groepsdiscussies te houden en tot 
groepsafspraken te komen.  
 
Uzelf kunt ook een trainersaccount aanmaken. Op de website actuauni.com kiest u uit de balk 
‘trainer’ en vervolgens op ‘user guide for trainers’. U kunt zich volledig registreren door de 
stappen op de website te volgen. Op die manier kunt u makkelijker de praktische regelingen 
terugvinden. Zo kunt u bijvoorbeeld de instructies terugvinden over hoe u de link moet 
doorsturen naar de deelnemers. U heeft ook zicht op alle modules (inclusief de oefeningen), 
hoeveel deelnemers zich hebben aangemeld bij de workshop etc. 
 
Hieronder vindt u de stappen terug die te vinden zijn bij ‘proces’. In het draaiboek worden ze 
altijd toegevoegd om te laten weten waar u zich in het proces bevindt. 
Veel succes en plezier! 
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Circadiaanse energie         
In deze e-learning is het de bedoeling dat een deelnemer zijn/ haar energiepatroon te 
weten komt, hoe zijn/ haar werkdag op basis van hun energiepijl eruitziet, en tips 
meekrijgt om met energetische mismatch of match om te gaan. Het is de bedoeling dat 
het individu zijn/ haar energiepatroon deelt in de groep. Op die manier krijgen de 
deelnemers zicht op de verschillende chronotypes in de groep. 
Hieronder beschrijven we drie voorbeeld oefeningen mee om van deze module een 
blended traject vorm te maken die u kunt uitvoeren met de deelnemers. Voordat u 
aan alle oefeningen start, is de algemene stap om de deelnemers een week op 
voorhand een uitnodiging te sturen over de e-learning ‘Circadiaanse energie’ en te laten 
doornemen. Veel plezier en succes! 
 
Oefening 1: 2 leugens, 1 waarheid 
Wat? 
Chronotypes zijn natuurlijke wisselingen in de hormonenbalans, energieniveau en 
slaapcyclus. Ze bepalen wanneer jij wakker wordt, wanneer jij het productiefste bent, 
beweegt en gaat slapen. Na het doorlopen van deze e-learning, ken je je eigen 
chronotype. Maar wat is het chronotype van jouw collega’s? Kom elkaars chronotype te 
weten aan de hand van deze oefening. 

 
Doel? 
Krijg zicht over hoe jouw groep in elkaar zit; wie is het meest energiek in de ochtend? 
Wie heeft er een namiddagdip na lunch? Wie is het meest productief in de avond?  

 
Hoe? 
Materialen:  

 Boek een zaal op kantoor 
 Pen en A-4 papier per persoon  
 Bord met krijt of blackboard met stift 

 
Tijd:  

 60 minuten 
 

Methode:  
 Elk individu denkt eerst na over 2 leugens en 1 waarheid over zijn/ haar eigen 

chronotype en schrijft deze neer (zie voorbeeld)  
 Deelnemers maken random groepjes per drie 
 In elk groepje vertelt elke deelnemer zijn/ haar leugens en waarheid (per groepje 

10minuten) 
 Maak weer groepjes per drie met nieuwe deelnemers en herhaal de oefening 
 Wanneer iedereen elkaars chronotype weet, komt iedereen terug samen in de 

grote groep 
 Na observatie, kiest de trainer 3 deelnemers met verschillende chronotype zodat 

in elke hoek 1 chronotype staat 
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 De persoon in elke hoek probeert telkens een persoon te kiezen met dezelfde 
chronotype  ze moeten dus onthouden hebben wie dezelfde chronotype heeft 
als hem/ haar 

 

 
 

 Discussieer over goede uren, bijvoorbeeld een dipmoment voor een vergadering 
 Trainer maakt een tijdslijn van een werkdag op het bord om zo een beter 

overzicht te krijgen van de groep 
 Elke deelnemer komt aan bord en duidt aan op welk tijdstip hij/ zij een dip 

ervaart en dus beter op dat tijdstip geen vergadering in plant 
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Oefening 2: Energiedagboek 
Wat? 
Wanneer ervaar ik energiepieken? Wanneer daalt mijn energie? Schrijf ze neer in een 
energiedagboek! Dit is een andere manier om jouw chronotype te ontdekken.  
 
Doel? 
Krijg zicht over hoe jouw groep in elkaar zit; wie is het meest energiek in de ochtend? 
Wie heeft er een namiddagdip na lunch? Wie is het meest productief in de avond?  
 
Hoe? 
Materialen:  

 Boek een zaal op kantoor 
 Energiedagboek: te vinden in de ZIP file of op actuauni.com, op de startpagina 

van circadiaanse energie in de werkbundel 
 
Tijd: 

 60 minuten 
 

Methode:  
 Verstuur het energiedagboek naar elke deelnemer 
 Deelnemers vullen het energiedagboek in voor 1 week 
 Na het invullen van het dagboek, komen de deelnemers samen op kantoor 
 De trainer maakt telkens random groepjes van 3  
 Bespreek een dag uit je dagboek waarvan je denkt dat die dag jouw chronotype 

het beste omschrijft 
 
 

 Elke deelnemer neemt de tijd om na te denken over zijn/ haar gewenste situatie 
en wat hij/ zij dus graag zou willen veranderen  

 Elke deelnemer deelt dit in zijn/ haar groepje van 3 en maakt een pact met de 
kleine groep (bv. Elkaar aanmoedigen om de afspraak na te leven door een sms 
te versturen voor de werkuren starten of als je elkaar tegenkomt op de trap 
hem/ haar eraan herinneren)  
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Oefening 3: Belang van pauzes op het werk 
Wat?  
Waarom zijn pauzes belangrijk? Na het nemen van pauzes, zullen de prestaties, 
engagement van de deelnemers, blijdschap en energie verhogen, de werkstress 
verlagen, een boost aan de fysieke gezondheid en creativiteit geven. Pauzes nemen zijn 
niet vanzelfsprekend in elke organisatie. Ook speelt de individuele verantwoordelijkheid 
een rol (vergeten pauze te nemen).  
Er zijn twee bewezen technieken die je kan gebruiken om pauzes correct in te plannen: 
Pomodoro techniek en 52/17 regel. 
 
Doel? 
Pauzes zijn niet altijd betekenisvol dus ontdek waarom en hoe jij pauzes inplant door 
deze oefening uit te voeren. 
 
Hoe? 
Materialen:  

 Boek een zaal op kantoor 
 Stellingen 

 
Tijd: 

 3 werkdagen: elke dag enkele minuten (maximum 10 minuten) 
 
 
Methode: 

 De deelnemers worden random verdeeld in 3 groepen: 1 groep die Pomodoro 
techniek gebruikt, 1 groep die 52/17 regel gebruikt en 1 groep die zelf kiest hoe 
pauzes te nemen 

 Op de eerste werkdag in de voormiddag gebruiken de groepen de toegewezen 
technieken. In de namiddag wisselen de groepen van technieken 

 Op de tweede werkdag in de voormiddag wisselen de groepen een laatste keer 
van techniek. In de namiddag kiezen ze naar wens een techniek 
 

Pomodoro techniek: 
 Identificeer jouw taken van de dag 
 Zet een timer voor 25 minuten 
 Werk volgens de duur van de timer 
 Neem 5 minuten pauze 
 Bij het vierde pauzemoment neem je een pauze van 15-30 minuten in plaats van 

5 minuten 
 
52/17 regel: 

 Werk 52 minuten 
 Neem een pauze van 17 minuten 
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 Herhaal dit proces 
 

Andere voorbeelden: 
 Babbel met collega als jullie iets moeten printen 
 Koffieklets bij het nemen van koffie 
 In de lift kort praatje met collega 
 Ademhalingsoefening van 3 minuten 
 Trap op en af lopen 

 
 

 Op de derde werkdag komen de deelnemers samen in zaal op kantoor 
 De trainer heeft kaartjes met de stellingen en verdeeld deze over de groepen 
 De deelnemers bespreken de 2 of 3 stellingen in random groepjes per 3 
 Voor de 2 groepsleden spreek je af om ieders een reminder te sturen om 

voldoende pauzes te nemen (bv. briefje op zijn/ haar bureau laten ‘doe een 
ademhalingsoefening van 5 minuten’ of een sms te sturen met ‘kom je samen 
koffie drinken?’) 

 
Stellingen (kies 2 of 3): 

 Pauzes nemen geeft rust in mijn hoofd 
 Pauzes nemen is zonde van mijn tijd 
 Pauzes nemen zorgt ervoor dat mijn energieniveau terug op pijl is 
 Na het nemen van een pauze, krijg ik meer innovatieve ideeën 
 Een babbel met mijn collega kan mij even ontkoppelen van het werk 
 Door pauzes te nemen zit ik tijdsnood 
 Wat betekent pauzes nemen voor jou? 
 Hoe zorg je er zelf voor dat je niet vergeet pauze te nemen? 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stap 5: 
Samen delen 

 



 

 

 

8

Jobcrafting 
De bedoeling van deze blended e-learning traject is om jou technieken aan te leren om 
je werk beter te kunnen vormgeven, ook wel job crafting genoemd. Krijg inzicht in wat 
jou precies energie geeft op het werk, hoe je jouw job en sterktes kunt analyseren. De 
technieken in de module helpen je om stappen te nemen om je job te herontwerpen 
opdat je een betere match kunt vinden tussen jezelf als persoon en jouw doelen. In deze 
e-learning geven we voorbeeld oefeningen mee om van deze module een blended 
traject vorm te maken. De oefeningen zijn niet verplicht dus u kunt altijd zelf kiezen of 
u deze oefeningen wilt uitvoeren. De bedoeling van deze blended oefeningen is om in 
groep samen te bekijken welke taken de ene persoon meer energie geeft of waarom ze 
juist energie wegnemen. Hoe kan je als groep hieraan werken? Leer elkaars sterktes en 
zwaktes kennen om de taken aan de geschikte personen te geven. Voordat u aan alle 
oefeningen start, is de algemene stap om de deelnemers een week op voorhand een 
uitnodiging te sturen over deze e-learning en te laten doornemen. Veel plezier en succes! 
 
Oefening 1: Energiegrafiek in balans 
Wat? 
Hoe zien jouw taken eruit en wat betekenen ze voor jou? Zorgen de taken ervoor dat je 
meer uitputting en stress ervaart? Kom te weten hoe jouw groepsleden staan tegenover 
zijn/ haar taken. Als groep kunnen jullie de taken die veel energie vragen verdelen om 
een beter balans te creëren.   
 
Doel? 
Dit is een oefening om in je groep te bekijken wie welke taken als stresserend ervaren 
en veel energie moeten gebruiken. Op die manier kan je de taken verdelen onder je 
groep. 
 
Hoe? 
Materialen: 

 Pen en A-4 papier per persoon 
 Bord met krijt of blackboard met stift 
 Zaal op kantoor 

 
Tijd: 

 60 minuten 
 

Methode: 
 Ter voorbereiding maken de deelnemers een persoonlijke energiegrafiek (zie 

voorbeeld, nummers zijn de taken gerangschikt van groot naar klein belang)  
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 Op de energiegrafiek schrijven ze taken neer in elk kwadrant 
 De deelnemers sturen voor de dag van de workshop dit door naar de trainer per 

mail 
 Op de dag van de workshop maakt de trainer op het bord 1 grote energiegrafiek 

van de deelnemers van de groep (selecteer de belangrijkste en vaak 
voorkomende taken) 

 Iedereen maakt een persoonlijke profiel over aspecten in je job die je energie 
geven of juist energie wegnemen (10 minuten)  

 Eens de deelnemer daarmee klaar is, komt deze op het bord hangen naast de 
energiegrafiek van de groep 
 
 

 Nadat iedereen klaar is, kan de trainer elk persoonlijk profiel bespreken met de 
deelnemers en plaatsen in een kwadrant  

 Bijvoorbeeld stel deelnemer 1 heeft aangegeven dat hij/ zij sterk is in 
administratieve taken, maar vaak deadlines mist. Deelnemer 2 heeft op de 
energiegrafiek aangegeven dat administratieve taken grote taken zijn voor 
hem/ haar en veel energie vragen, maar punctueel is. Deze twee deelnemers 
kunnen elkaar aanvullen en elkaar helpen 
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Oefening 2: Job Crafting groepsplan  
Wat?  
Er zijn zes soorten om aan job crafting te doen: taak crafting, chrono crafting, tijd 
crafting, relatie crafting, cognitieve crafting en context crafting. Omdat alleen jij je werk 
het beste kent, is het ook aan jou om voor jouw taken te beslissen welke type crafting 
de beste optie is. Je hebt vast collega’s die dezelfde taken hebben als jij, maar ze niet 
hetzelfde ervaren als jij. Kom te weten welke taken je collega’s minder liggen, maar juist 
jou energie geven om dan te wisselen of van elkaar te leren om energie uit bepaalde 
taken te halen.  
 
Doel? 
Maak een Job Crafting plan voor je kleine groep om samen aan jullie energiepijl te 
werken. 
 
Hoe? 
Materialen:  

 Pen en A-4 papier per persoon 
 Zaal op kantoor 

 
Tijd:  

 60 minuten 
 
Methode: 

 Ter voorbereiding maakt de trainer kaartjes per soort job crafting met uitleg en 
een voorbeeld (zie voorbeeld in ZIP file). Dit zijn voorbeeld kaartjes dus u kunt 
altijd zelf voorbeelden op de kaartjes bedenken. Voorzie voldoende kaarten 
afhankelijk van de grootte van je groep 

 De trainer verdeeld de deelnemers random in groepjes per 3 
 Elk groepje krijgt 3 soorten job crafting: leg ze uit en vul aan met de 3 overige 

mogelijkheden van job crafting 
 Deelnemer 1 legt uit aan deelnemer 2 de soorten job crafting uit, terwijl 

deelnemer 3 voor enkele minuten buiten de kantoorzaal wordt gestuurd. 
 Deelnemer 3 komt terug binnen en deelnemer 2 vat het verhaal van deelnemer 

1 samen en vult aan voor deelnemer 3 
 Deelnemer 3 mag een vraag stellen aan deelnemer 1 over de theorie  

 
 

 Per groepje bespreek je welke taken jou het minst liggen en veel tijd in beslag 
nemen, welke taken jou energie geven, welke taken moeilijk blijven  

 Bespreek in je groep welke job crafting het beste past bij je groepje en welke het 
meeste aanspreekt 

 Maak afspraken met elkaar om deze toe te passen. Bijvoorbeeld taak crafting: 
deelnemer 1 haalt geen energie uit administratieve taken, terwijl deelnemer 2 
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met veel energie werkt aan administratie. Schrijf op papier neer welke taken 
worden uitgewisseld, aangepast etc. 
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Slaap 
Slaap heb je nodig om herinneringen op te slaan, maar ook voor je gaat leren. Je 
hersenen zijn uitgerust om nieuwe informatie te ontvangen en op te slaan voor de 
geheugenverwerking. In deze e-learning is het de bedoeling dat elke deelnemer zijn/ 
haar slaappatroon ontdekt en op zoek gaat naar een manier of oplossing om de 
slaapkwaliteit-en kwantiteit te verbeteren. Het is de bedoeling dat je elkaar kunt 
helpen in de groep. Hieronder worden er drie voorbeeld oefeningen meegegeven om 
van deze module een blended traject vorm te maken die u kunt uitvoeren met de 
deelnemers. De oefeningen zijn niet verplicht. U kunt zelf kiezen welke oefening u 
graag wilt uitvoeren op basis van de groep. Wees ook vrij om zelf creatieve oefeningen 
te bedenken. Voordat u aan alle oefeningen start, is de algemene stap om de 
deelnemers een week op voorhand een uitnodiging te sturen over deze e-learning en 
te laten doornemen. Veel plezier en succes!  
 
Oefening 1: Jouw slaapkamer 
Wat? 
Slaap is van vitaal belang voor jouw gezondheid en welzijn. Deskundigen hebben 
fundamentele tips ontdekt om je slaapkwaliteit en slaapkwantiteit te verbeteren, ook 
wel slaaphygiëne genoemd. 
 
Doel? 
Ontdek welke tips je al gebruikt om je slaapkwaliteit en slaapkwantiteit te verbeteren. 
Krijg ook tips via je collega’s met deze oefening. 
 
Hoe? 
Materialen: 

 Zaal op kantoor 
 Pen en A-4 papier per persoon 

 
Tijd: 

 45 minuten 
 
Methode: 

 Laat de deelnemers hun ‘slaapkamer’ tekenen met daarrond hun routine voor 
het slapengaan. Dit kunnen symbolische dingen zijn zoals yoga, meditatie, melk 
drinken etc. Zaken of waarden die belangrijk zijn voor hen voor het slapengaan 

 De trainer verdeeld de deelnemers random in groepjes van 3 
 
 

 Per groepje bespreek je je getekende slaapkamer 
 Zoek gelijkenissen of verschillen om je slaapkwaliteit en slaapkwantiteit aan te 

passen 
 Stel vragen aan elkaar en wissel tips uit 

Stap 1: 
Kies module 

Stap 2: 
Praktische & 
inhoudelijke 

voorbereidingen 

Stap 3: 
Klaarzetten 

 

Stap 4: 
Oefeningen 

Stap 5: 
Samen delen 



 

 

 

13 

 
Oefening 2: Een sprankelend moment 
Wat? 
Slaapkwaliteit is het gevoel hebben dat je uitgerust bent tijdens het wakker worden. 
Soms is slaapkwaliteit belangrijker dan slaapkwantiteit. Zo ben je beter uitgerust 
wanneer je bv. 6u slaap hebt gehad van hoge kwaliteit, dan slaap van 9u met lage 
kwaliteit. Slaapkwaliteit is belangrijk in termen van gezondheid, levenstevredenheid, 
vermoeidheid, etc. Er zijn vier kernvragen die je slaapkwaliteit kunnen beschrijven. Pas 
ze toe in deze oefening om elkaars slaapkwaliteit te weten te komen en elkaar te helpen 
om de slaapkwaliteit te optimaliseren 
 
Doel? 
Gebruik de vier kernvragen om jouw eigen slaapkwaliteit en die van je collega te 
achterhalen.  
 
Hoe? 
Materialen: 

 Afbeeldingen rond slaap (zie ZIP file voor voorbeeld afbeeldingen, u kunt zelf 
afbeeldingen toevoegen) 

 Zaal op kantoor 
 PowerPoint slide: vier kernvragen rond slaapkwaliteit 

 
Tijd: 

 30 minuten 
 

Methode:  
 De trainer legt kort de vier kernvragen rond slaapkwaliteit uit ter opfrissing 
 De trainer legt de afbeeldingen op de grond 
 De deelnemers kiezen een afbeelding die het beste zijn/ haar slaap omschrijft 
 De deelnemers vormen een paar en wisselen hun slaappatroon uit met de hun 

afbeelding 
 
 

 Met je gesprekspartner beslis je om elkaar tips aan te leren om een betere 
slaapkwaliteit te hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de deelnemer niet binnen 
de 30 minuten in slaap valt, dit kan liggen door het consumeren van koffie. 
Hierbij kan je elkaar helpen door samen ervoor te kiezen om melk, thee of water 
te drinken voor het slapen gaan 

 Schrijf tips neer op een A-4  papier voor elkaar zodat je dit kan meenemen naar 
huis. 
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Werkenergie 
Hoe is jouw energie op het werk gesteld? Welke taken geven jou energie en waarom? 
Welke taken zuigen jouw energie op? Hoe zorg je er dan voor dat je voldoende herstelt 
na deze taken? In deze e-learning is het de bedoeling dat elke deelnemer meer leert 
over zijn/ haar energie op het werk. De bedoeling is dat je als groep elkaar kunt helpen 
elkaars energie terug op pijl te krijgen, tips en tricks te geven die je helpen om je taken 
op een betere manier uitoefent zodat je niet moe wordt. Hieronder worden er 
voorbeeld oefeningen meegegeven om van deze module een blended traject vorm te 
maken die u kunt uitvoeren met de deelnemers. De oefeningen zijn niet verplicht. U 
kunt zelf kiezen welke oefening u graag wilt uitvoeren op basis van je groep. Wees ook 
vrij om zelf creatieve oefeningen te bedenken. Voordat u aan alle oefeningen start, is de 
algemene stap om de deelnemers een week op voorhand een uitnodiging te sturen over 
deze e-learning en te laten doornemen. Veel plezier en succes!  
 
Oefening 1: Feedback taken 
Wat? 
Het Job Demands-Resources model stelt dat er een spanning is als de balans tussen de 
werkeisen en de werkmiddelen wordt verstoord. Werkeisen kunnen je job moeilijker 
maken, maar ze kunnen je ook uitdagen tot groei.  
 
Doel? 
Deze oefening kan je helpen om jouw werkeisen te zien als een uitdaging tot groei. Doe 
dit door met elkaar hierover te spreken en daarna in groep. 
 
Hoe? 
Materialen:  

 Zaal op kantoor met stoelen 
 Bord met krijt of blackboard met stift 
 Tafel of stoelen in een halfcirkelvormige setting 

 
Tijd: 

 60 minuten 
 

Methode:   
 De trainer zet iedere keer 2 stoelen tegenover elkaar 
 De trainer zet de muziek aan en de deelnemers moeten door de ruimte wandelen 
 Als de muziek stopt, dan kiezen de deelnemers een stoel met een andere 

deelnemer tegenover zich 
 Elk paar krijgt 10 minuten om te vertellen over zijn/ haar werkeisen en vragen 

feedback. Kijk hoe de ander de werkeisen ervaren. Indien jullie dezelfde 
werkeisen ervaren, bedenk werkmiddelen die als een buffer tegen de werkeisen 
kunnen werken. Indien jullie verschillende werkeisen ervaren, geef elkaar 
feedback en tips om met deze stress, gepaard met de taak om te gaan 
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 Na 10 minuten zet de trainer de muziek weer aan 
 De deelnemers gaan terug in de ruimte rondlopen tot de muziek stopt 
 De deelnemers zitten weer tegenover een andere deelnemer en herhalen dit. Op 

die manier krijgen de deelnemers telkens weer nieuwe tips en feedback vanuit 
verschillende perspectieven, inzichten en achtergronden 
 
 

 Zit terug samen in een halve cirkel, gericht naar het bord 
 Elke deelnemer geeft 1 taak van zijn/ haar job aan waarbij er stress wordt 

ervaren 
 De trainer schrijft deze op het bord 
 De hele groep bespreekt welke deelnemer best deze taken overneemt, wie 

elkaar de skills kan trainen om minder stress te krijgen etc. 
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Oefening 2: Alle ideeën over herstel 
Wat? 
Werkeisen kunnen je job moeilijker maken, veel energie van je vragen en zo leiden tot 
stress. Werkeisen kunnen je doelen belemmeren. In de vorige oefening heb je 
nagedacht over je werkeisen en dit besproken met je mede-collega’s. Krijg in deze 
oefening tips en tricks mee om te herstellen na een intense werkdag.  
 
Doel? 
Door deze oefening kan je elkaar helpen om beter te herstellen na stresserende 
werkdagen.  
 
Hoe? 
Materialen:  

 Zaal op kantoor 
 Tafel of stoelen in een halfcirkelvormige setting 
 Pen en A-4 papier per persoon 

 
Tijd:  

 60 minuten 
 

Methode:  
 De deelnemers kiezen een plaats aan de ronde tafel 
 Iedere deelnemer heeft een blanco A-4 voor zich liggen 
 Elke deelnemer schrijft op het A-4 neer welke werkeisen zijn/ haar energie 

opzuigt 
 Elke deelnemer schuift zijn/ haar A-4 door naar zijn/ haar linkerbuur 
 Deze schrijft herstel elementen met tips neer 
 Zo ga je door tot iedereen zijn eigen A-4 terug heeft 

 
 

 De deelnemers lezen de herstel elementen en tips na  
 Elke deelnemer kiest 1 herstel element waar zij/ hij een voorkeur aan heeft 
 De deelnemer zoekt de deelnemer die dit element heeft neergeschreven 
 Ze zitten samen en bespreken dit element om het in realiteit uit te voeren. 

Bijvoorbeeld het element relaxatie: stuur de deelnemer tijdens een pauze om 
een korte wandeling te maken 
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Levensstijl 
Een levensstijl heeft veel verschillende elementen zoals voeding, sport, technologie etc. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk om gezond te eten aangezien dit een invloed heeft op je 
hersenen en lichaam. Ook sporten is belangrijk voor een gezonde levensstijl. Leer in deze 
e-learning hoe jouw mede collega’s denken over zijn/ haar levensstijl en hoe je als 
groep samen een gezonde levensstijl kan aanhouden. Hieronder worden er voorbeeld 
oefeningen meegegeven om van deze module een blended traject vorm te maken die 
u kunt uitvoeren met de deelnemers. U kunt zelf kiezen welke oefeningen u graag 
uitvoert. Voordat u aan alle oefeningen start, is de algemene stap om de deelnemers 
een week op voorhand een uitnodiging te sturen over deze e-learning en te laten 
doornemen. Veel plezier en succes! 
 
Oefening 1: Object van thuis 
Wat?  
Wat zijn de elementen van een gezonde levensstijl? Wat doe jij al voor een gezonde 
levensstijl en hoe doen je collega’s het? Ontdek het samen van elkaar! 
 
Doel?  
Kom samen tot bepaalde activiteiten om de levensstijl van jezelf alsook groep te 
bevorderen. Dit kan ook leiden tot een betere groepsdynamiek! 
 
Hoe?  
Materialen: 

 Zaal op kantoor 
 Elke deelnemer wordt gevraagd om een object mee te nemen van thuis. Dit 

object moet te maken hebben met je levensstijl, bijvoorbeeld een kookboek 
 
Tijd: 

 30 minuten 
 Pen en A-4 papier per persoon 

 
Methode:  

 Alle deelnemers zitten samen met hun object van thuis 
 Elke deelnemer mag uitleggen wat dit object betekent voor hem/ haar en wat 

het betekent voor zijn/ haar levensstijl 
 De trainer kan eventueel vragen stellen om elke deelnemers op gang te brengen 
 De deelnemers zelf mogen ook altijd vragen stellen 
 Tijdens het luisteren naar de deelnemers, probeert elke deelnemer na te denken 

over enkele gepaste groepsactiviteiten om de groepsdynamiek te versterken 
 Nadat iedereen aan de beurt is geweest, krijgen de deelnemers tijd om 

groepsactiviteiten te bedenken (10 minuten) 
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 De deelnemers delen mee welke activiteiten ze graag zouden willen doen 
 De bedoeling is dat de groep samen activiteiten bedenkt om de individuele 

levensstijl, maar ook de groepsdynamiek te versterken. Denk hierbij aan vb. elke 
week vrijdag iets plannen: teambuilding om te kunnen bewegen of uiteten om 
gezond te eten 
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Oefening 2: Samen tot een betere levensstijl 
Wat? 
Je kent vast al een deel van je groep, maar nog niet veel over hun levensstijl. Het werkt 
motiverend als je met een groep aan je levensstijl werkt! 
 
Doel? 
Krijg een zicht van de diverse levensstijlen van je groep! 
 
Hoe? 
Materialen: 

 Zaal op kantoor 
 Bord met krijt of blackboard met stift 
 Pen en A-4 papier per persoon 
 Kartonnen doos of mandje 

 
Tijd: 

 45 minuten 
 
Methode:  

 De trainer start de workshop met de vraag: “Hoe kan je jouw levensstijl 
beschrijven in enkele woorden?” 

 Elke deelnemer schrijft op A-4 papier neer en vouwt dit dubbel 
 Het papier van elke deelnemer komt in een mandje of kartonnen doos 
 De trainer leest de papiertjes één voor één voor. De deelnemers moeten raden 

van wie het tekstje zou kunnen zijn 
 
 

 Hang de papieren op het bord op een manier om de deelnemers te clusteren per 
thema: thema’s waar ze al gezond mee omgaan en thema’s waar het minder 
gezond is 

 Bespreek welke deelnemer graag de andere deelnemer zou willen helpen om 
de levensstijl nog te beteren 
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Shiftwerkers 
Als je een shiftwerker bent, dan wordt je werktijd op een bepaalde manier 
georganiseerd zodat werknemers elkaar kunnen opvolgen op de werkplek. Organisaties 
kunnen langer werken dan de werkuren van de individuele werknemers. Maar een 
shiftwerker zijn is niet altijd zo eenvoudig als het klinkt. Soms kan je vermoeid worden 
of heb je het gevoel geen gezonde levensstijl meer aan te kunnen houden. In deze e-
learning kan je op elkaar afstemmen qua shift, elkaar skills aanleren en tips om minder 
vermoeid te geraken. Hieronder worden er voorbeeld oefeningen meegegeven om van 
deze module een blended traject vorm te maken die u kunt uitvoeren met de 
deelnemers. De oefeningen zijn vrijblijvend en u kunt dus kiezen welke oefening u graag 
wilt doen op basis van je groep. Wees vrij om zelf oefeningen te bedenken. Voordat u 
aan alle oefeningen start, is de algemene stap om de deelnemers een week op voorhand 
een uitnodiging te sturen over deze e-learning en te laten doornemen. Veel plezier en 
succes! 
 
Oefening 1: Jouw hand 
Wat? 
Sommige werknemers weten niet hoe ze de shiften moeten aanpakken, hoe met de 
werkgever te praten over je shiften of een goede balans te vinden. Werknemers moeten 
hierover kunnen praten met collega’s en werkgevers om hun werkenergie, levensstijl, 
etc. te optimaliseren.  
 
Doel? 
Op basis waarvan kies jij jouw gepaste shiften of wat maakt dat jouw shiften juist lastiger 
zijn voor jou? Ontdekt het met deze oefening. Kom ook te weten hoe jouw collega’s 
ervoor zorgen dat hun shiften minder zwaar zijn.  
 
Hoe? 
Materialen:  

 Pen en A-4 papier per persoon 
 Zaal op kantoor  
 Bord met krijt of blackboard met stift 

 
Tijd: 

 45 minuten  
 

Methode: 
 De trainer tekent een grote hand op het bord (als voorbeeld) en schrijft bij elke 

vinger de volgende vragen erbij: 
- Duim: wat is mijn favoriete shift? 
- Wijsvinger: welke shift heb ik aangepast om het werk fijner te maken?  
- Middelvinger: welke shift heb ik echt niet graag? 
- Ringvinger: welke waarden zijn belangrijk voor mijn shiften? 
- Pink: voor welke shift sta ik open? 
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 Laat alle deelnemers hun eigen hand tekenen op een A-4 papier en laat ze de 
vragen invullen (15 minuten) 
 

 
 Nadat iedereen het heeft ingevuld, maakt de trainer random groepjes per 3 
 De deelnemers leggen hun getekende hand uit aan zijn/ haar klein groepje (15 

minuten) 
 Verzamel de tips van jouw klein groepje; hoe maak jij of maken jouw collega’s 

de shiften minder zwaar? Deel de tips en leer van elkaar! Haal de beste tip eruit 
om deze te delen in de grote groep (15 minuten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stap 5: 
Samen delen 

 



 

 

 

22 

 
Oefening 2: PollEverywhere 
Wat?  
Op basis van welke criteria maak jij keuzes voor jouw shiften? Hoe maak je jouw shiften 
aangenaam? En wat vraag je aan je werkgever om jouw shiften aangenamer te maken? 
 
Doel? 
Deze oefening geeft je een beter beeld van de diversiteit van de groep op vlak van 
keuzes maken wat betreft de shiften. Hoe maken zij keuzes en krijgen ze hulp van de 
werkgever?   
 
Hoe? 
Materialen: 

 Zaal op kantoor 
 PollEverywhere (of alternatief) account om interactief een wordcloud te maken 
 Projectiescherm om PollEverywhere (of alternatief) te projecteren 
 Per persoon een laptop of smartphone 

 
Tijd: 

 45 minuten 
 

Methode: 
 De trainer maakt op PollEverywhere enkele vragen (antwoord in wordcloud 

optie): 
- Start met basis vragen: 

 Waaruit bestaat mijn shift?  
 Werk ik alleen tijdens mijn shift? 

- Vragen over de shiften: 
 Wat vind ik van mijn shift? 
 Wat doe ik om mijn shift leuker te maken? 
 Wat kan mijn werkgever doen om mijn shift leuker te maken? 
 Wat kunnen mijn collega’s doen om mijn shift leuker te maken? 

 
 

 De vragen zijn voorbeeld vragen om in PollEverywhere te gebruiken. U kunt altijd 
zelf vragen toevoegen 

 
 Na elke vraag bespreken de deelnemers samen met de trainer de wordcloud.  
 De trainer kan de tips neerschrijven om deze te delen met de organisatie. 

Bijvoorbeeld: meerdere werknemers vinden het niet fijn om tijdens de nacht een 
shift te krijgen. Ze hebben weinig interactie aangezien ze vaak alleen werken. De 
organisatie kan ervoor zorgen om de werknemers beter te begeleiden om de 
nacht shiften beter te maken (meer mensen inzetten op de nachtshift).  
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Levensenergie 
Heb je het gevoel dat je veel slechte gewoontes hebt en vaak wordt afgeleid op het 
werk? Dan kan je uit deze blended e-learning leren hoe je je afleidingen onder controle 
kunt houden en slechte gewoontes te doorbreken. Op die manier voel je je gelukkiger 
en word je productiever dan ervoor. In deze blended traject vorm kan je samen 
groepsafspraken maken om elkaars productiviteit te verhogen. Hieronder worden er 
voorbeeld oefeningen meegegeven die u kunt uitvoeren met de deelnemers. De 
oefeningen zijn niet verplicht. U kunt zelf kiezen welke oefening u graag wilt uitvoeren 
op basis van je groep. Voordat u aan alle oefeningen start, is de algemene stap om de 
deelnemers een week op voorhand een uitnodiging te sturen over deze e-learning en 
te laten doornemen. Veel plezier en succes! 
 
Oefening 1: De stap die je gaat zetten 
Wat?  
Afgeleid worden op het werk gebeurt makkelijk. Je bent iets aan het analyseren in excel 
en opeens loopt je favoriete collega voorbij. Je geraakt aan de praat waardoor 1 uur is 
gepasseerd en je niet meer op je werkschema zit. Doordat je collega voorbijloopt, wordt 
je aandacht op iets anders gefixeerd dan je werk.  
 
Doel? 
Deze oefening zal ervoor zorgen dat je je afleidingen meer onder controle kunt hebben 
met behulp van je collega’s.  
 
Hoe? 
Materialen:  

 Zaal op kantoor 
 Tafel of stoelen in een halfcirkelvormige setting 
 Bord met krijt of blackboard met stift 

 
Tijd: 

 30 minuten 
 
Methode: 

 De deelnemers staan verspreid in de ruimte 
 De trainer vraagt ‘Wat kan jou afleiden van wat je bezig bent op je werk?’. De 

deelnemers krijgen hier 3 minuten voor om na te denken 
 De trainer vraagt ‘Is er iets dat je afleidt op werk wat je niet onder controle 

hebt?’. Indien ze het niet onder controle hebben, dan mogen ze een stap naar 
voren zetten 

 De trainer vraagt ‘Hoe zou je ervoor zorgen dat deze afleiding op je werk niet 
meer voorkomt? Als je weet hoe je dit zou doen, zet een stap naar voren.’ 
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 De deelnemers kijken hoe ver ze staan van hun begin positie. De deelnemers die 
verder staan, die hebben afleidingen die ze niet onder controle hebben op het 
werk 

 Deelnemers die niet ver in de ruimte staan, hebben afleidingen die ze onder 
controle hebben 
 
 

 De deelnemers zitten samen in een halve cirkel naar het bord gericht 
 De deelnemers die afleidingen hebben, maar onder controle hebben mogen naar 

het bord komen om dit op te schrijven 
 De deelnemers die afleidingen hebben, maar niet onder controle hebben mogen 

naar het bord komen om dit op te schrijven 
 Bedenk als groep om deze afleidingen te voorkomen die je niet onder controle 

hebt. Bijvoorbeeld meetings die langer duren dan ingepland. Zet een timer op 
in het begin van de meeting zodat deze afgaat wanneer de tijd bijna om is 
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Oefening 2: Moodboard 
Wat?  
Je kan gelukkig zijn op verschillende vlakken. Het beschrijft de ervaring van vreugde. 
Aangezien een groot deel van je leven je werk is, is het belangrijk om gelukkig te kunnen 
zijn op je werk. Wat precies maakt jou gelukkig op het werk? 
 
Doel? 
Kom te weten wat je collega’s gelukkig maken op het werk, maar ook wat hen niet 
gelukkig maken.  
 
Hoe? 
Materialen: 

 Tijdschriften 
 Plakband 
 Lijm 
 Karton 
 Zaal op kantoor 
 Schaar  

 
Tijd: 

 45 minuten 
 
Methode: 

1. De deelnemers krijgen 20 minuten de tijd om in de tijdschriften te kijken en uit 
te knippen wat hen gelukkig maken in het algemeen en op het werk (tekst, 
foto’s,…) 

2. Ze knippen dit uit en plakken het op stuk karton 
3. Na 20 minuten hebben ze een eigen moodboard gemaakt 
4. De deelnemers vormen paren en leggen elkaars moodboard uit.  

 
 

5. Samen bespreken ze ook wat hen juist niet gelukkig maken op het werk, 
bijvoorbeeld rommelig bureau of te weinig pauzes nemen  

6. Maak een pact om de ongelukkige dingen tot gelukkige momenten te maken, 
bijvoorbeeld samen koffie drinken om pauze te nemen 
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Blended learning & beyond 
In de vorige secties hebben we gekaderd hoe je ‘blended’ aan de slag kan gaan met de 
e-learnings. We hebben je, met andere woorden, verschillende tips en oefeningen 
aangereikt om een fysiek vervolg aan de e-learning te breiden om ervoor te zorgen dat 
de informatie uit deze sessies beter begrepen en toegepast wordt. Het is echter niet 
altijd makkelijk voor deelnemers om hun goede voornemens op de werkvloer vol te 
houden. In de drukte van de dag worden intenties soms ondergesneeuwd onder 
deadlines. Hoe kan je ervoor zorgen dat het topic toch blijft leven? Het makkelijkste is 
om na je blended traject nog een zesde stap toe te voegen: bestendigen. 
 
Enkele tips om te bestendigen: 

1. Gelinkt aan de groepsdiscussie zelf kan de trainer de intenties op verschillende 
manieren vatten en nadien opfrissen bij de deelnemers. Enkele ideeën:  

 Je kan deelnemers tijdens de sessie hun intenties niet enkel aan elkaar 
laten formuleren maar ook aan de trainer meegeven. De trainer kan dan 
1 maand na stap 5 even een persoonlijk mailtje doorsturen naar de 
deelnemers om te polsen hoe het met hun intentie in tussentijd gaat.  

 Deelnemers kunnen een brief naar hun toekomstige zelf schrijven 
tijdens de sessie en deze aan de trainer geven. De trainer kan deze brief 
dan na een bepaalde tijd terug naar de deelnemers sturen. 

 Een algemene reminder naar de deelnemers sturen om hen aan te 
moedigen om nogmaals samen te komen met de personen met wie ze 
een pact gemaakt hebben. 

2. HR of trainer kan algemene boodschappen doorsturen die gelinkt zijn aan het 
topic van de sessie. Enkele ideeën: 

 Een persartikel gelinkt aan energie of slaap kan doorgestuurd worden 
naar de deelnemers. Bv. 18 maart is de dag van de slaap. Dat kan een 
goede aanleiding zijn om een algemeen bericht door te sturen naar het 
personeel en/of de deelnemers om het thema even terug op te frissen. 

 Een interessant filmpje of documentaire die men tegengekomen is 
doorsturen.  

 Teams aanmoedigen om tijdens de volgende teambuilding of 
vergadering kort samen nog even te reflecteren over openstaande 
aspecten vanuit de groepsdiscussie. Terugkoppeling en/of verdere 
actiepunten formuleren om de transfer naar de werkvloer voor de 
teams makkelijker te maken.  

 Deelnemers aanmoedigen om het topic persoonlijk met de 
leidinggevende te bespreken en samen actiepunten te formuleren. 

 
Idealiter blijft het niet bij een eenmalige email, maar krijgen deelnemers bv. een 
maandelijkse mail gedurende enkele maanden opdat het topic aanwezig blijft in hun 
gedachten. 

Stap 6: 
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