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Workplace Vitality Hub
Een vitale werkomgeving is in deze tijd, waarin 
we vaak lange uren zittend achter een scherm 
doorbrengen, geen vanzelfsprekendheid. 
Voor werkgevers in de Brainport regio is een 
vitale omgeving van toenemend belang bij 
het aantrekken en behouden van mensen 
en om uitval te voorkomen. Technologie 
speelt daarin een belangrijke rol en daarom 
ontwikkelen kennispartners Fontys, imec, 
TU/e en TNO (samen FITT) een onderzoeks- 
en innovatieprogramma voor vitaliteit in de 
werkomgeving.  

Samen met de High Tech Campus (HTC) en 
TWICE heeft FITT de ‘Workplace Vitality Hub’ 
ontwikkeld. Deze kantooromgeving bevindt 
zich op HTC 85 en is een living lab. In dit living 
lab werken verschillende partijen samen aan 
innovatieve oplossingen voor een slimme 
en vitale kantooromgeving. Deze ‘real-life’ 
omgeving is van belang om oplossingen te 
vinden die passen bij de complexiteit van 
het echte leven. De kern van de FITT visie 
is een toekomstige werkomgeving waarbij 
intuïtieve technologie uitnodigt tot meer 
bewegen, eenieder ondersteunt om het 
beste uit zichzelf te halen, mensen met elkaar 
verbindt, en zo gezondheidsproblemen 
voorkomt en de productiviteit verhoogt. 
Hierin is het de uitdaging om een optimale 
interactie te realiseren tussen mensen en hun 
werkomgeving.  

Introductie
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Move to Health
Onderdeel van het Workplace Vitality Hub 
programma is het Move to Health programma. 
Move to Health is een gepersonaliseerd 
gezondheidsprogramma met als doel om 
medewerkers te stimuleren tot vitaal gedrag 
op en rond de werkplek. Bewustwording van 
de eigen mogelijkheden en verantwoord 
bewegen staat hierin centraal. Daarnaast 
heeft het ten doel de mentale gezondheid te 
stimuleren. Het programma wordt verstrekt 
en voldoet aan het FAIR principe (Findable, 
Accessible, Interoperable & Reusable).

Het Move to Health team bestaat uit 
programma manager Frank Bauman, docent/
onderzoekers Dennis Arts en Ida Damen en 
de studenten Tessa Smits, Mike van Oeveren, 
David Grootjans en Teun Nollen. Dit team zal 
medewerkers bij de Workplace Vitality Hub 
gaan begeleiden om tijdens het werk meer en 
verantwoord te bewegen en waar mogelijk 
interventies aanbieden op het gebied 
van mentale gezondheid. Ze gaan ervoor 
zorgen dat de stap naar het bewegen op de 
werkplek makkelijker wordt door activiteiten 
te organiseren en aan te bieden tijdens de 
werkdag. Denk hierbij aan activiteiten zoals 
een Fit-break of persoonlijke begeleiding bij 
het sporten. Daarnaast worden verschillende 
kennissessies georganiseerd, waarin 
praktische handvatten omtrent bewegen, 
voeding, energie en stressreductie aangereikt 
worden. Alle activiteiten zijn gebundeld in 
programma dat zal lopen van maart 2022 tot 
juli 2022.  De activiteiten die gedurende deze 
5 maanden worden aangeboden komen in 
dit programmaboekje aan bod.  

Wij nodigen iedereen uit om actief deel 
te nemen aan de activiteiten om zo een 
gezondere leefstijl te bereiken!

Living Lab
Als deelnemer aan het Workplace Vitality 
programma werk je in een living lab omgeving. 
Dit betekent dat je onderdeel bent van een 
studie en dat er data wordt verzameld. Het 
doel van de studie is om inzicht te krijgen in 
de rol van de Workplace Vitality Hub op de 
vitaliteit van haar medewerkers. Hierbij zal 
sensor data,  kwalitatieve data door middel 
van interviews en kwantitatieve data door 
middel van vragenlijsten en observaties 
worden opgehaald. De sensor data bestaan 
uit omgevingsdata zoals lucht kwaliteit, 
temperatuur en aanwezigheid van personen. 
Alle specifieke data punten worden 
omschreven in het toestemmingsformulier 
dat voor aanvang van het programma 
wordt verstrekt. Alleen de onderzoekers van 
de Workplace Vitality Hub en begeleiders 
hebben toegang tot de gegevens.

We vragen je om voor deelname aan 
het Workplace Vitality programma dit 
toestemmingsformulier te ondertekenen. 
Vertrouwelijkheid zal gedurende het hele 
onderzoek worden gehandhaafd. Het gehele 
proces en alle data worden geanonimiseerd 
en zijn niet te herleiden naar personen. 
Gegevens worden tot 15 jaar na afloop van 
het onderzoek op een beveiligde, met een 
wachtwoord beveiligde, server opgeslagen 
en daarna vernietigd. Alleen de onderzoekers 
van de Workplace Vitality Hub en begeleiders 

Living Lab
& dataverzameling
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Het Workplace Vitality Hub programma 
wordt aangeboden op de woensdagen 
en donderdagen van maart t/m juli 2022. 
Deelnemers worden dan ook gevraagd 
om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op 
deze dagen. Daarnaast wordt er van de 
deelnemers gevraagd om op drie momenten 
(start, midden en eind) een vragenlijst in te 
vullen en op twee momenten (start en eind) 
een interview te ondergaan. Daarnaast zijn er 
diverse onderdelen van het Move To Health 
programma waar de deelnemers aan kunnen 
deelnemen gedurende de 5 maanden dat het 
programma wordt verzorgd. Onderdeel van 
het programma zijn ook health checks, de 
uitkomsten van deze health checks zullen zijn 
echter enkel beschikbaar voor de deelnemer 
zelf en zal niet worden meegenomen in de 
dataverzameling.  

Jouw deelname is vrijwillig. Je kunt je om 
welke reden dan ook, op elk moment en 
zonder opgaaf van redenen terugtrekken 
uit het onderzoeksproject. Als je je wilt 
terugtrekken, kan je dat op elk moment doen 
en zullen we jouw gegevens niet gebruiken. 
We zullen al jouw opgeslagen gegevens 
vernietigen. 

Vragen of opmerkingen over het 
onderzoeksproces? Neem gerust contact op 
met de onderzoeker(s); 

Dennis Arts (d.arts@fontys.nl) 
Ida Damen (i.damen@fontys.nl)  

Verwachtingen
bij deelname
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Lunch & learn

De Lunch & Learn’s staan in het teken van 
verschillende thema’s, zoals Voeding, Herken 
stress, Slaap, Beweging op de werkplek, 
Energiebalans en Verantwoord sporten 
en bewegen. Een aantal van deze thema’s 
staan in het vervolg van deze tekst verder 
toegelicht om je een goede indruk te geven 
van de opzet en inhoud te geven.   

Voeding
Wat je eet heeft een directe invloed op 
je humeur, energie, weerstand en andere 
belangrijke processen in je lichaam. Het 
is van groot belang om een variatie aan 
essentiële voedingsstoffen tot je te nemen 
die je nodig hebt om je lichaam optimaal te 
laten functioneren. Deze lunch & learn start 
met informatie over eiwitten, koolhydraten, 
vetten, water, vitaminen en mineralen, 
waarna verschillende feiten & fabels en do’s 
en don’ts worden behandeld. De sessie sluit 
af met een aantal praktische tips waarbij ook 
ruimte is om vragen te stellen.  

Herken stress
Iedereen heeft wel eens stress op het 
werk ervaren. Dat is op zich niet erg. Een 
bepaalde mate van stress geeft energie 
om te presteren. Maar wanneer deze stress 
langer aanhoudt, kan dit zeer uitputtend 
werken. Het demotiveert, zorgt voor onrust 
en concentratieproblemen, slaapproblemen 
en hoofdpijn. Op de lange termijn kan dit 
tot fysieke en lichamelijke klachten leiden. In 
deze sessie wordt het werkingsmechanisme 
van stress en de gevolgen hiervan besproken. 
Afsluiten worden een aantal praktische tips 
gedeeld die je tijdens het werk kunt inzetten.

Energiebalans
In het leven zijn er dingen die ons energie 
geven en dingen die ons energie kosten. 
Afhankelijk van onze werkzaamheden 
en dagelijkse activiteiten, wordt onze 
energiebatterij opgeladen of uitgeput. 
Wanneer we dingen doen die ons energie 
geven, wordt onze vitaliteit verhoogt. Het 
verandert onze stemming, we voelen ons 
gelukkiger, meer ontspannen en meer 
energiek. Wij verzorgen een Lunch & learn 
waarin je bewust wordt van jouw eigen 
balans en je inzicht krijgt in hoe je deze kunt 
beïnvloeden. Jouw weerbaarheid en eigen 
verantwoordelijkheid worden versterkt en je 
krijgt een concreet beeld van waar je wel en 
geen invloed op hebt. 
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Nederlandse werknemers zijn zich vaak 
niet bewust van de gezondheidsrisico’s die 
veroorzaakt worden door slechte gewoontes 
zoals, langdurig aan een stuk zitten, roken, 
weinig lichaamsbeweging en onvoldoende 
slapen. Mede daarom biedt Move to Health, 
Health Checks aan. Een Health Check geeft 
namelijk een goede indicatie van de huidige 
gezondheidstoestand.    

Afname van een Health Check kan 
medewerkers bewuster maken van het eigen 
(ongezonde) gedrag. Ze weten vaak niet 
wat ze precies fout doen en wat ze mogelijk 
moeten veranderen. Dit betekent niet dat 
de ‘gezonde’ medewerker, die bewust bezig 
is met zijn/haar gezondheid, niets heeft aan 
een Health Check. Deze persoon kan ook 
baat hebben bij deze check. Het geeft in ieder 
geval een goede indicatie of je verantwoord 
met je gezondheid bezig bent. Een Health 
Check is in alle gevallen dus een gunstige 
optie.

Health check

Tijdens de Move to Health Check vinden de 
volgende metingen plaats:  

 - Bloeddrukmeting (inclusief hartslag)  
 - Zuurstofsaturatiemeting  
 - Lichaamssamenstellingsmeting   
 (gewicht, vetpercentage en BMI)  
 - Knijpkrachtmeting (optioneel)  

Daarnaast wordt in een Health Check ook de 
Beweeg- en Fitnorm, je cafeïne- inname en 
je slaappatroon besproken. Afsluitend wordt 
om je een advies op maat te kunnen geven 
het Spinnenweab Positieve Gezondheid 
ingevuld.   

De data van de deze health checks wordt 
niet opgenomen is geen onderdeel van de 
dataverzameling voor onderzoek.
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Gedurende de komende weken is het ook 
mogelijk om individueel gecoacht te worden. 

Wil je gecoacht worden om je persoonlijke 
beweegdoelen te halen? Of heb je een vraag 
over hoe je beter met stress om kunt gaan? Of 
gewoon benieuwd wat wij voor jou kunnen 
betekenen op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid? 

Vraag dan nu een individueel coachgesprek 
aan met een projectlid van het Move 
To Health team. Tijdens de coaching 
wordt motiverende gespreksvoering 
toegepast in combinatie met verschillende 
gedragsveranderingstechnieken. Middels 
deze werkwijze helpt het team je persoonlijk 
op weg naar jouw doel. 

Individuele coaching

Indien gekeken wordt naar individuele 
coaching gericht op het reduceren van 
zitgedrag, dan laten verschillende, eerder 
uitgevoerde, Move to Health projecten 
positieve resultaten zien. Zoals misschien 
bekend is, zit de Nederlandse werknemer 
gemiddeld 10,1 uur per werkdag. Eén op de 
zeven loopt zelfs nooit méér dan 10 minuten 
per dag. Dit langdurige zitten gaat gepaard 
met een hogere kans op verschillende 
ziektes zoals type II diabetes, overgewicht/
obesitas en rugklachten (TNO, 2016). Om het 
zitgedrag op het werk te reduceren zal naast 
het verminderen van de totale zittijd, ook 
het aantal zitmomenten vaker onderbroken 
moeten worden (Hamilton, 2008; Owen, 
Healy, Matthews & Dunstan, 2010; Healy, 
2012). Dit kan onder andere bereikt 
worden door het inzetten van individuele 
coaching. Door toepassing van verschillende 
technieken zoals beweegmeters, 
gedragsveranderingstechnieken en 
gemotiveerde gesprekvoering kan zitgedrag 
op een positieve en duurzame manier 
aangepakt worden (Hoye, Boen & Lefevre, 
2015).  
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Workwalks

Alweer zittend vergaderen? Probeer eens 
wat anders! Combineer het nuttige met het 
aangename. Door wandelend te vergaderen 
verhoogd de productiviteit, creativiteit en 
werk je tegelijkertijd aan je gezondheid. 
Daarnaast zul je zien dat je gesprekken er beter 
op worden en je met meer energie terugkomt 
op kantoor. Niet voor niets deden Steve Jobs 
en Barack Obama aan vergaderwandelingen. 
WorkWalks zijn de perfecte manier om 
beweging echt te integreren in je werk.  

In het We Move To Health programma zullen 
we op verschillende momenten aandacht 
hebben voor WorkWalks. Dit gaan we onder 
andere doen door middel van een walkshop. 
Bij deze wandelende workshop gaan we in op 
toepassingen van wandelend vergaderen, en 
waarom het zo belangrijk is om wandelen niet 
alleen te zien als een ontspannende activiteit 
die je tijdens de lunch kan ondernemen.

De High Tech Campus leent zich goed voor 
WorkWalks aangezien er diverse mooie routes 
zijn te vinden met elk hun eigen afstand en 
tijdsduur. Zo is er voor praktisch elk overleg 
een passende route te vinden, al dan niet 
in combinatie met een overlegmoment in 
een reguliere vergaderruimte. De High Tech 
Campus is bovendien bezig met het aanleggen 
van een viertal WorkWalk-vergaderroutes 
op de campus, zodat je alleen nog maar een 
route hoeft te kiezen en de bewegwijzering 
kan volgen. Op deze manier weten jij en je 
collega(‘s) nóg beter waar je aan toe bent 
en hoef je zelf geen route uit te stippelen.  

Kan je niet wachten op de wandelvergaderingen 
en walkshops in het We Move To Health 
programma? Dan raden we je aan om het 
boek ‘walk your meeting’ van Martine de Vaan 
vast te lezen. Dit boek staat vol praktische tips 
over wandelvergaderingen, wat de voordelen 
zijn en hoe je om kunt gaan met verschil 
in groepsgrootte en soorten overleggen.   
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Wij zullen op vaste momenten tijdens de dag 
jullie kantoorruimtes/werkplek binnen komen 
om het werk middels een ‘Fitbreak’ actief te 
onderbreken.  

Een Fitbreak is een 5 tot 10 minuten durende 
laagdrempelige beweegactiviteit op de 
werkplek. Even alles laten vallen om wat 
rek-, strek- en beweegoefeningen uit te voeren. 
Het werk kan op deze wijze weer met ‘nieuwe’ 
energie opgepakt worden.  

Voor deze Fitbreaks hoef je jezelf niet op te 
geven, wij zullen op een nader te bepalen 
moment binnen komen om je even uit je werk 
te halen en je te laten bewegen!  

Naast de korte ‘Fitbreaks’ zullen wij ook 
verschillende beweegkwartieren organiseren. 

Fitbreaks
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Beweegkwartieren

Het beweegkwartier is een 15 minuten 
durende beweegactiviteit. Tijdens dit 
beweegkwartier komen oefeningen aan 
bod die op de werkplek uitgevoerd worden. 
Deze oefeningen zijn vergelijkbaar met 
oefeningen uit verschillende Fitbreaks, maar 
duren langer, waardoor deze als echte werk 
‘break’ gezien kunnen worden. Het doel van 
dit beweegkwartier is om even los te komen 
van het werk, waardoor ook aandacht wordt 
besteed aan ontspanningsoefeningen als 
yoga en ademhalingsoefeningen.
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Wij hopen jullie door middel van dit 
programmaboekje goed geïnformeerd te 
hebben over de opzet en de activiteiten die 
voorkomen in het programma van Move to 
Health.

Mocht je vragen hebben of jezelf willen 
aanmelden voor een activiteit kan dat via 
onderstaand e-mailadres.

Programma manager
Frank Bauman f.baumanfontys.nl

Je kan ons ook aanspreken, wij zijn iedere 
woensdag aanwezig bij de Workplace Vitality 
Hub en herkenbaar aan onze blauwe Fontys 
Sportkunde polo’s.

Wij hebben zin in de komende periode en 
hopen je middels dit programma op een 
leuke manier kennis te laten maken met 
bewegen en ontspanning op de werkplek.

Heb je vragen over het onderzoek neem dan 
contact op met Dennis of Ida
Onderzoekers 
Dennis Arts d.arts@fontys.nl 
Ida Damen i.damen@fontys.nl

Contactinformatie 




