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Wat is het? 
Het festival Sterk aan het Werk is een online kennisweek vol met gratis leerzame activiteiten. 
Met deze activiteiten kunnen medewerkers hun kennis vergroten en hun vaardigheden versterken. 
Er zijn 5 thema’s: Taal & cultuur, Geld & rekenen, Gezond & veilig werken, Prettig samenwerken en 
Digitale vaardigheden. 

Tijdens de online kennisweek van  
20 tot en met 24 september staat 
er elke dag een ander thema centraal 
en worden er extra activiteiten aan-
geboden: bijvoorbeeld een leuke 
livestreamuitzending met Jörgen 
Raymann en challenges. Ook na de 
kennisweek blijft het festival toegan- 
kelijk en kunnen gebruikers er aan de  
slag met de oefeningen en video’s. 

Voor wie? 
Het festival is bedoeld voor medewerkers van sociale werkbedrijven. De activiteiten zijn  
laagdrempelig en de inhoud is in een herkenbare context geplaatst. Alles wordt aangeboden via 
een webapp vormgegeven als festival Sterk aan het werk. De webapp is eenvoudig in gebruik, 
zodat medewerkers zelf aan de slag kunnen via hun smartphone, tablet of computer. Teksten  
zijn geschreven op taalniveau 1F en alles is voorzien van een ingebouwde “lees voor”-functie. 
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J@ buit op h@t f@stival J@ hoort l@uk@ muziek vanuit all@ 
hoeken. Je loopt rond en zet veel stappen. Soms st.ije stil 
om te dansen. Er zijn ook plekken waar je kan rela~en. Kies 

de uitdaging die het beste bij jouw past of waar je zin in hebt. 

Doorstapper 

Relax 

Start Ik 

SBCM 
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Wat is er te doen? 
Per thema kunnen medewerkers deelnemen 
aan leuke, korte activiteiten. Denk aan een korte 
quiz, dialoogspel of actieve oefening. Ook zijn er 
leuke vlogs en animaties te bekijken en worden 
er concrete tips gegeven voor meer verdieping. 

Op donderdag 23 september vindt bovendien 
de bekendmaking van de winnaars van de  
Topperverkiezing plaats tijdens een leuk  
online evenement. 

Een greep uit de onderwerpen: 
PersooNlijke 
fit challenge: 

Wandel, dans of doe zit-fit 
oefeningen. Of kies juist 
voor een relaxmomentje 

en ontspan even bij 
rustige muziek. 

Veilig 
werken en leven: 
Wat te doen bij een  
zonnesteek of een  
tekenbeet? En wat  

kun je het beste  
doen bij brand? 

Culturenmix: 
Leer meer over verschil 

lende culturen en de 
gewoontes die hierbij horen. 

Ga in gesprek met Ronnie, 
Ellen en Leyla en leer meer 

over hun eetgewoontes 
en feestdagen. 

Geld uitlenen: 
Hoe ga je om met 

geld uitlenen? Hoe zeg 
je nee tegen een goede 

vriend of vriendin? En wat 
spreek je af over terug-

betalen als je wel 
geld uitleent? 

Veilig online
winkelen: 

Waar moet je op  
letten als je online  

aankopen doet? 

In gesprek: 
Een goed gesprek  

voeren kan soms lastig 
zijn. Op welk moment 
en hoe kan je iets het 

beste bespreken? 

Pakken jullie deze kans om (extra) aandacht te geven aan ontwikkelen? 
Het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden draagt eraan bij dat medewerkers met plezier  
blijven werken. Het online festival is een mooie gelegenheid om extra aandacht te geven aan de  
ontwikkeling van jouw medewerkers. Zet samen leren op de kaart en laat medewerkers ervaren  
hoe leuk leren is. Want leren werkt voor iedereen! 

Inspireer jouw medewerkers om te leren. Maak daarbij eventueel gebruik van de materialen uit 
onze communicatietoolbox. Kijk op: sbcm.nl/sterkaanhetwerk. 

https://www.sbcm.nl/producten/sterk-aan-het-werk-festival-2


 
 
 

 
 

 
 

   
 

 

   
 

 

    
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

   
 

 

   
 

 

Hoe kun je meedoen? 
Iedere organisatie kan op zijn eigen manier invulling geven aan de online kennisweek. 
De mate waarin je tijd en ruimte biedt aan medewerkers, bepaalt mede het succes van de week. 
Hier een paar mogelijkheden: 

1. Collectief in een groep 
Tijdens de kennisweek gaan 
medewerkers elke dag op een 
vast moment samen aan de slag. 
Ze kunnen samen op een groot 
scherm de activiteiten doen, of 
onder begeleiding samen door de 
activiteiten lopen terwijl iedereen 
een eigen scherm voor zich heeft. 

2. Zelfstandig onder 
werktijd 
Na een korte uitleg gaan 
medewerkers zelfstandig en 
individueel aan de slag met de 
activiteiten. Een begeleider is 
beschikbaar voor vragen en 
ondersteuning. 

3. Zelfstandig thuis 
Na een korte uitleg gaan 
medewerkers thuis, in hun 
eigen tijd, aan de slag met de 
activiteiten. 

Tip: maak hiervoor gebruik van het 
instructiemateriaal voor medewerkers, 
zoals het ticket en de video. 

4. Livestream 
gezamenlijk kijken 
Op donderdag 23 vindt er een 
leuke live-sessie plaats. 

Tip: maak hier een feestelijk 
moment van! Zet de sessie op groot 
scherm en doe samen mee. 

5. Aanvullende 
activiteiten 
Organiseer eigen aanvullende 
activiteiten die passen bij de 
thema’s en bij jullie organisatie. 
Zo verrijk je de kennisweek 
nog meer. Kijk voor tips op 
sbcm.nl/sterkaanhetwerk. 

6. Na de kennisweek 
Ook na september blijft het 
festival in de lucht en kan je met 
de content aan de slag. 

Tip: plan een aantal vaste 
momenten om  te leren. 

Hoe gaan medewerkers aan de slag? 
Om mee te doen aan de online kennisweek kunnen medewerkers de gratis webapp vanaf 
september opstarten via lerenwerktvooriedereen.nl. Vervolgens kunnen medewerkers deze 
eenvoudig toevoegen aan het startscherm van hun smartphone of tablet. Zo is de app snel terug 
te vinden. De webapp is ook te gebruiken via een laptop of computer. 

Medewerkers kunnen eenvoudig een account aanmaken en inloggen, maar dat is niet verplicht. Het voordeel 
van inloggen is dat jouw voortgang en resultaten worden bewaard. Heeft iemand al een account voor de 
WERK-portal.nl, dan kan ditzelfde account gebruikt worden voor het festival. 

Vanaf de startpagina kan de medewerker kiezen voor het thema waar hij mee aan de slag wil. Vervolgens 
verschijnen de beschikbare activiteiten voor dat thema. Door activiteiten te voltooien, kan je festivalmuntjes 
verdienen. Hiermee zie je niet alleen hoeveel je al hebt gedaan, tot 1 oktober 2021 kunnen de muntjes ook 
digitaal ingestuurd worden. Medewerkers kunnen dan een kleine prijs winnen. Muntjes kunnen individueel 
verzameld en ingestuurd worden, of als groep. 

Wil je echt een succes maken van deze week in jouw organisatie? 

Geef medewerkers dan de mogelijkheid om (deels) onder werktijd 
mee te doen. En zorg indien nodig voor begeleiding of doe de 
activiteiten in groepsverband. Je kan er helemaal een feest van 
maken door als organisatie aanvullende (offline) activiteiten te 
organiseren. Kijk voor tips op sbcm.nl/sterkaanhetwerk. 

https://www.sbcm.nl/producten/sterk-aan-het-werk-festival-2
https://werk-portal.nl/#/programmas
https://www.sbcm.nl/producten/sterk-aan-het-werk-festival-2
https://lerenwerktvooriedereen.nl



