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Tips voor aanvullende (offline) activiteiten en materialen, online kennisweek Sterk aan het Werk 

 

Algemeen  

 Gebruik de communicatiematerialen en werkvormen uit de toolbox Ik ben aan de bal 

(bewustwordingscampagne Duurzame Inzetbaarheid) 

 Gebruik QR-codes voor leer- en ontwikkelactiviteiten. In de korte module Scan me! staan een 

aantal voorbeelden, zoals een rondleiding/speurtocht door het bedrijf met QR-codes. Aan de 

hand van een stappenplan wordt uitgelegd hoe je QR-codes eenvoudig zelf kan maken.  

 Bekijk met een groep medewerkers gezamenlijk de livestreamuitzending op donderdag 23 

september van 12.00 en 14.00 uur gepresenteerd door Jörgen Raymann. Deelnemers kunnen 

dan meedoen met een quiz.  

 Organiseer zelf een challenge of quiz binnen de organisatie waarmee de deelnemers een (kleine) 

prijs kunnen winnen.  

 

Prettig Samenwerken 

 Enthousiasmeer medewerkers om 1 of meer collega’s een compliment te geven. Gebruik 

hiervoor bijvoorbeeld de Complimentenkaartjes uit de toolbox Ik ben aan de bal. In de leersnack 

Tips-Top-5 op de WERK-portal.nl staan tips over het geven en ontvangen van complimenten met 

ook een download.  

 Nodig medewerkers tijdens de week uit om hun  ideeën op te schrijven om meer  werkplezier te 

creëren op de werkvloer. Hiervoor kan de poster werkplezier gebruikt worden uit de toolbox Ik 

ben aan de bal.  

 Bespreek het onderwerp pesten met de dialoogkaarten uit de toolbox (digitaal) pesten. Je kan 

hierbij ook het online materiaal gebruiken op de WERK-portal.nl. Zoals de video’s uit de module 

Pesten op de WERK-portal.nl. Of de download met tips uit de leersnack Tips-Top-5. 

 

Taal en Cultuur  

 Gebruik de downloads uit de e-learning Gebarentaal op de werkvloer, zoals gebarenbordje met 

een aantal belangrijke gebaren waaraan een QR-code gekoppeld is. Door de QR-code te scannen 

ziet de medewerker een korte video over het gebaar. De e-learning zelf is bedoeld voor 

professionals, zoals leidinggevenden en HRM-adviseurs. Voor de doelgroep zelf is er de leersnack 

Gebarentaal op de WERK-portal.nl.  

 Laat medewerkers uit verschillende culturen hun favoriete recept opschrijven en bundel deze in 

een receptenboek. Organiseer zo mogelijk een middag met verschillende hapjes uit dit boek en 

laat medewerkers iets vertellen over dit recept en de gebruiken uit hun land van herkomst.  

 Organiseer een taal en/of cultuurquiz. Je kan ook een activiteit uit de festival-app gezamenlijk 

doorlopen, zoals de ‘puzzel’  over spreekwoorden.   

 Heeft jouw organisatie een licentie op Oefenen.nl? De Liedjeskast en Oefen Lingo zijn leuke 

programma’s om als gezamenlijke activiteit te doen op een groot scherm. Van de Liedjeskast is 

ook een karaoke versie.  

 

 

https://www.sbcm.nl/ik-ben-aan-de-bal
https://werk-portal.nl/?preview_scorm=b70ApOwF6D
https://www.sbcm.nl/ik-ben-aan-de-bal/complimentenkaartjes
https://werk-portal.nl/#/programmas/leersnacks/prettig-samenwerken/leersnack-tips-top-5
https://werk-portal.nl/#/programmas/leersnacks/prettig-samenwerken/leersnack-tips-top-5
file:///C:/Users/PauMen01/AppData/Local/Temp/2/Tips%20-%20Complimenten%20geven%20en%20ontvangen.pdf
https://www.sbcm.nl/ik-ben-aan-de-bal/werkplezier-poster
https://www.sbcm.nl/producten/toolbox-aanpak-digitaal-pesten
https://werk-portal.nl/#/programmas/veilig-en-prettig-werken/omgaan-met-elkaar
https://werk-portal.nl/#/programmas/veilig-en-prettig-werken/omgaan-met-elkaar
file:///C:/Users/PauMen01/AppData/Local/Temp/2/Tips%20-%20Pesten%20en%20agressie.pdf
https://werk-portal.nl/#/programmas/leersnacks/prettig-samenwerken/leersnack-tips-top-5
https://werk-portal.nl/?professional=s2wuOX62
https://werk-portal.nl/#/programmas/leersnacks/taal/leersnack-gebarentaal
https://werk-portal.nl/#/programmas/leersnacks/taal/leersnack-gebarentaal
https://oefenen.nl/programmas/de-liedjeskast/
https://oefenen.nl/programmas/oefen-lingo/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcVpvCMCIaBqfNMee4Ti_F24vOBud87bW
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Gezond en Veilig werken  

 Speel met een groep het stellingspel uit de toolbox Ik ben aan de bal. Met stellingen over 

bewegen, eten en ontspanning.  

 Gebruik de receptenkaartjes en placemats  met tips uit de toolbox Ik ben aan de bal 

 Doe als groep de Fit challenge in de festival-app. Ga samen wandelen, dansen of doe samen de 

zit-fit oefeningen.  

 Doe een quiz over gezonde leefstijl, klik hier voor een voorbeeld. Of doorloop gezamenlijk de 

leersnacks Gezonde leestijl op de WERK-portal.nl.  

 Bekijk samen een filmpje uit het programma Veilig Werken op de WERK-portal.nl. Of doe 

gezamenlijk de mini-quiz Veilig werken en leven in de festival-app.  

 Heeft jouw organisatie een licentie op Oefenen.nl? Met de video’s uit het programma Gespierde 

taal doen je een sportles en oefen je met de Nederlandse taal. Bekijk hier de afspeellijst van 

Gespierde taal.   

 

Geld en Rekenen  

 Ga met een groep medewerkers in gesprek over geld, en gebruik hiervoor bijvoorbeeld de 

dialoogkaarten op www.inclusiefwerkt.nl/schulden. Of doorloop gezamenlijk de leersnacks over 

geld en rekenen op de WERK-portal.nl of de activiteiten in de festival-app.  

NB. Voor professionals, zoals leidinggevenden en HRM-adviseurs, is er de e-learning 

Schuldenproblematiek over het herkennen, bespreken en verwijzen bij schuldenproblematiek op de 

werkvloer en re-integratie. In deze e-learning kunnen ook handige factsheets gedownload worden, 

zoals Gesprektips 

 

Digitale vaardigheden 

 Doe gezamenlijk online activiteiten en laat mensen zo meer vertrouwd raken met de digitale 

wereld en de festival-app. Print voor medewerkers ook het festivalticket met een eenvoudig 

stappenplan over het gebruik van de webapp, deze is te vinden op sbcm.nl/sterkaanhetwerk.  

 Stel iemand aan als vraagbaak binnen de organisatie waar medewerkers terecht kunnen voor 

vragen, ondersteuning of die ze kan doorverwijzen. SBCM heeft een inventarisatie gemaakt van 

voor hulp- en leeraanbod voor het versterken van digitale vaardigheden. Bekijk hier deze 

inventarisatie. 

 

Nog meer tips  

Op de website toolbox Talent Ontwikkelen staan ook praktische ideeën voor kortdurende 

activiteiten. Deze website is echter langere tijd niet geactualiseerd, er kan daarom verouderde 

informatie op de website staan.   

https://www.sbcm.nl/ik-ben-aan-de-bal/stellingenspel
https://www.sbcm.nl/ik-ben-aan-de-bal/receptenkaartjes
https://www.sbcm.nl/ik-ben-aan-de-bal/placemats
https://www.sbcm.nl/ik-ben-aan-de-bal
https://www.talentontwikkelen.nl/tools/quiz-gezonde-leefstijl/
https://werk-portal.nl/#/programmas/leersnacks/gezonde-leefstijl
https://werk-portal.nl/#/programmas/veilig-en-prettig-werken/veilig-werken
https://www.youtube.com/watch?v=IAgA6ssZ7i8
https://www.youtube.com/watch?v=IAgA6ssZ7i8
http://www.inclusiefwerkt.nl/schulden
https://werk-portal.nl/#/programmas/leersnacks/geld-en-rekenen
https://werk-portal.nl/#/programmas/leersnacks/geld-en-rekenen
https://www.sbcm.nl/producten/sterk-aan-het-werk-festival-2
https://www.sbcm.nl/producten/aanbod-digitale-vaardigheden
https://www.sbcm.nl/producten/aanbod-digitale-vaardigheden
https://www.talentontwikkelen.nl/

