
 

Evaluatie webinar Blijf Actief, Juist NU. Dat Werkt #2 

42 mensen hebben zich aangemeld van 25 organisaties. 

26 mensen waren aanwezig in het Webinar.*  

Dank voor uw positieve reacties: 

Uitslag evaluatie: 

 

 

 

Inspiratie: 

Vanuit de chat werd gewezen naar: 

https://www.youtube.com/watch?v=X7ymriMhoj0 

Echt een aanrader van een motiverende spreker!  

https://www.youtube.com/watch?v=X7ymriMhoj0


 

 

Antwoorden Quiz 

Onderstaand treft u de scores op de vragen in het webinar. In de presentatie kunt 

u de antwoorden op de vragen terugvinden.  
 

Vraag 1 
 

 
 

 

Vraag 2 
 

 
 

Vraag 3 
 
 

 

 

Voor iedereen die heeft meegedaan: 

De DIGITALE    

https://bewegenwerkt.nl/participatie/actualiteiten/gratis-webinars-voor-klantmanagers


 

 

Heb je tips voor het volgende webinar?  

 

 Zo doorgaan! 

 Op dit moment niet 

 Op dit moment niet . Ik moet over nadenken.  

 Nee. Prima qua duur en inhoud. 

 Geen tips, leuk gedaan! 

 Geen tips. Ga zo door! 

 nog een aantal praktische en inspirerende tips en voorbeelden hoe we mensen in 

beweging kunnen houden. 

 motiverende gesprekstechnieken; context en de invloed van leren, 

buitenprogramma; ademhalingsoefeningen en bewegingsoefeningen voordoen 

tijdens huishoudelijke bezigheden 

 Geen tips, alleen maar chapeau voor jullie inspirerende webinar. dank dan ook! 

 Meer gebruik maken van de aanwezigen/chatfunctie 

 daar moet ik nog even over nadenken, en mail ik jou, Arno. Ik was iets te laat met 

inloggen, dus heb de vragen niet allemaal meegekregen en daarom ook niet 

beantwoord;) 

 Zijn er oefeningen die we in een digitale bijlage kunnen aanbieden aan de 

kandidaten zodat we ze de mogelijkheid bieden inzichtelijk te krijgen wat ze thuis 

(buiten wandelen, hardlopen etc) zouden kunnen doen? Hierbij denk ik vooral aan 

voorbeelden zoals getoond van planking, zittend oefenen etc. In mijn ogen zou dit 

bijdragen een het activeren van kandidaten, ook de kandidaten die niet bekend zijn 

met Bewegen Werkt! 
 

 

* Reden voor dit verschil kan zijn: 

 Vanuit een interne omgeving kan de website naar Clickmeeting geblokkeerd zijn. 

Het is dus belangrijk om buiten de werkomgeving naar het Webinar te kijken. 

 Een klein aantal had geen bevestiging van inschrijving ontvangen. Kijk daarom 

ook in je spam mailbox. 

 


