
 

Evaluatie webinar Blijf Actief, Juist NU. Dat Werkt 

80 mensen hebben zich aangemeld van 25 organisaties. 

60 mensen waren aanwezig in het Webinar. 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. 

 

Van deze 60 hebben 35 deelnemers de evaluatie volledig ingevuld.  

 

 

 

 

 

  



 

Voorbeelden in de chat 

 

‘Video bellen met de mensen.’ 

 

‘Momenteel doel ik daar niets aan, anders dan een goed voorbeeld geven door zelf te 

sporten.’ 

 

‘Nu vooral telefonisch en mail contact met kwetsbare klanten/ inwoners.’ 

 

‘Mensen een toekomstplan laten maken, met daarin ook korte termijn stappen die ze 

nu al kunnen doen (ritme krijgen, C.V. Maken, oefenen met digitaliseren ect).’ 

 

‘Persoonlijk actie plan maar kleine stapjes moodboards maken’ 

 

‘Taalmaatjes’  

 

‘Voorlezen’ 

 

‘Aanbieden van digitale basistraining solliciteren vanaf volgende week (CV maken, 

motivatiebrief,plan van aanpak/toekomstplan korte termijn/lange termijn, 

nieuwsbrief online taalmogelijkheden/info en links voor statushouders over corona, 

solliciteren en taalcoaching gaan we volgende week versturen en opzetten 

taalcoaching is nog in ontwikkeling’ 

 

‘In gesprek vragen of zij naar buiten gaan. Aanmoedigen om stukje te gaan lopen 

buiten het boodschappen doen. Verder stimuleren spelletjes/dansen met de 

kinderen’ 

 

‘Als docent zie ik ineens heel veel mensen nu wandelen. ik geef een prijs weg van 

3mnd gratis sporten na afloop corona. je wint als je kan aantonen dat je de meeste 

km hebt gewandeld of gefietst. Hiervoor kunnen ze de gratis STRAVA app 

gebruiken.’ 

 

 

‘Is de voeding die gekocht moet worden, wel betaalbaar’ 

 

‘In contact zijn!! aandacht hebben voor wat er speelt , mensen betrekken in wat wel 

kan.’  

 

‘https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/goedkoop-

boodschappen-doen-10-beste-bespaartips-winkel-supermarkt/goedkope-recepten-

budget-dagmenus.aspx’ 

  



 

Heb je tips voor het volgende webinar? 

 

 Is er een handout vd webinar? 

 praktische tips zijn welkom! zoals  aan het eind van de webinar 

 de praktijk voorbeelden zijn erg nuttig! Dank je wel voor de eerste keer! 

 Geen 

 meer bewegen en minder praten 

 Iets meer tijd op het eind inruimen voor ingaan op de vragen in de chat. Heel erg 

bedankt voor deze keer! 

 Deelnemer ervaring vertellen in webinar 

 2e gedeelte was pakkender en interessanter voor mijn werkveld, wellicht de 

volgende keer de intro wat korter :)  

 Fijn de praktische tips 

 Inspelen op angst van de mensen die ze hebben. dit zorgt namelijk niet voor veel 

intrinsieke motivatie merk ik. Hoe krijgen we ze daaruit zolang we nog buiten 

mogen bewegen?  

 Sommige zaken zijn privacy gevoelig zoals filmpje van deelnemers thuis. Wellicht 

even vermelden dat dit kortgesloten is met de persoon in kwestie irt publiekelijk 

vertonen. 

 Een specifiek webinar voor hen die thuis werken en te weinig bewegen.... 

 Ik begrijp dat in een aantal gemeenten online coaching is opgestart, maar 

vermoedelijk niet in alle. Is dit iets dat langzaam maar zeker door heel Nederland 

wordt uitgerold? 

 Graag iets meer vaart: hele lange pr-inleiding, veel tekst die ik kan lezen, wordt 

door jullie ook voorgelezen. De praktijkvoorbeelden vond ik zinvol. 
 


