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PROGRAMMA

● Energizer

● Intelligent bewegen

● Vertrouwen trainen vanuit beweging



ERVAREN

Ga 1 minuut bewegen voor de camera en probeer zoveel mogelijk variatie 
in je beweging aan te brengen en niet naar het scherm te kijken.

Ga 1 minuut bewegen voor de camera en probeer zoveel mogelijk variatie 
in je beweging aan te brengen waarbij je beweging van een ander na doet.

Ga 1 minuut bewegen voor de camera en beweeg synchroon met één 
persoon als leider



ONDERZOEK

Synchroon bewegen zorgt voor meer:

2. Vuren van spiegelneuronen
- belangrijk bij leren
- verbinden

1. Verhoging van oxytocine 
- pijnvermindering
- verbeteren van sociale interactie
- empathie

Josef et al. 2019



INTELLIGENT BEWEGEN

● Embodiment

● Stimuleert verbinding, creativiteit en leervermogen

● Ontwikkelen van vaardigheden



VERTROUWEN

“I don't like that man. I must get to know him better”
- Abraham Lincon



TIPS VOOR VERTROUWEN

Onze tip 5:
Tip 1. Samen/Synchroon bewegen
Tip 2. Vul de emmer van een ander
Tip 3. Respecteer elkaars en je eigen grenzen
Tip 4. Maak samen rituelen & spel
Tip 5. Werk aan een gezamenlijke doelstelling of missie

Wat doe jij om het vertrouwen op je werk te vergroten? Deel dit in de chat

LeerLeer elkaar kennen



BREAKOUT ROOMS

Bedenk met jouw breakout team een fysieke oefening van maximaal 1 minuut voor de 
andere teams waarin plezier & verbinding of vertrouwen centraal staan.

Kies in je team van te voren één leider die de oefening gaat uitleggen en organiseren. 



ONTHOUDEN

● Samen bewegen zorgt voor verbinding en vertrouwen
● Betrek het hele lichaam bij een leerervaring en ontwikkelen van vaardigheden
● Zet bewegen regelmatig in op je werk samen met je collega’s

Gouden tip : Leer elkaar kennen



CHALLENGE

Kies één beweeg oefening die je deze middag inzet om het 
vertrouwen binnen jouw team te vergroten. 



GROEP 2. Word-cloud


