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Bewegen op het werk

Waar haal ik de tijd vandaan?
Je weet dat bewegen gezond voor je
is. Maar werken is je leven en waar
haalje de tijd vandaan? Een halfuur
per dag zó bewegen datje merkbaar
sneller ademt, is echter al genoeg.
Naast inspanning is ook ontspan-
ning van groot belang voor je
gezondheid. Hoe vaak zit jij met
pijnlijke gespannen spieren of opge-
trokken schouders achter je bureau?
Wil je gezond bewegen, maar heb je
het gevoel dat je er geen tijd voor kan
vrijmaken, dan is deze folder bedoeld
voor jou.

Enquête
Naar aanleiding van de uitslag van de
enquête Bewegen op het Werk en ideeën
van Arbeid Vitamientje hebben we het vol-
gende pakket voor je samengesteld. Er zit
vast wel iets bij dat je aanspreekt.
Mis je nog iets? Aanvullingen, veranderin-
gen en ideeën zijn altijd welkom. Laat ons
het weten.

Aanbod
Ontspanningsoefeningen voor achter de PC
"Relaxercise" is een bijzondere oefenvorm.
Het boekje van David Zermach - Bersin &

Mark Reese beschrijft met veel plaatjes
hoe je een goede conditie krijgt en je pret-
tig voelt waardoor het leven plezieriger
wordt. De oefeningen zijn gemakkelijk,
de meeste kun je gewoon achter je bureau
doen. Je hebt er nauwelijks spierkracht
bij nodig. Ze zijn veilig, effectief en kosten
niet meer dan een kwartier tot een half
uur. Wil je wel bewegen maar je niet in
het zweet werken, dan is dit wat voor jou.
Bij elk secretariaat liggen gekopieerde
exemplaren klaar. Lees het eens door en
probeer een oefening die je aanspreekt.
Je zult zien: het werkt!

Ontspanningsoefeningen in het Ergo/ab
Zijn jouw yin en yang ook nog niet
helemaal in evenwicht? Kom dan naar de
wekelijkse spierontspanningslessen in het
Ergolab. Een fysto-lnstrucreur van Sport-
centrum Arnolduspark laat je zien hoe je
met weinig inspanning tot een optimale
ontspanning kan komen. Het enige dat je
mee hoeft te nemen is je lijf, voor de rest
wordt gezorgd.

Kijk voor het lesrooster op onze intranetsite:
http://intra.tno.nI/o rganisa tie/instituten/ arb /
organisatie/personeelsvereniging/index.html

Workmassage
Bij voldoende belangstelling (minimaal 6
personen) huren we een bedrijfsmasseur in
voor individuele massages. In een speciale
massagestoel onderga je in het Ergolab
een 15 minuten durende behandeling van
hoofd, nek, schouders, armen, handen en
rug. Heb je interesse ofwilje weten wat
het je gaat kosten, kom langs bij Arbeid
Vitamientje. Voor meer informatie kun je
ook kijken op www.workmassage.nl

Tips

Natuurlijk hoef je niet meteen lid te

worden van de sportschool of je yin en

yang in balans te brengen om gezond te

bewegen. De volgende tips helpen je op

weg en wellicht kun je er zelf nog meer

bedenken.

- neem wat vaker de trap in plaats van de

lift

- haal ook eens koffie of thee op een

andere etage

- breng eens iets persoonlijk bij een col-

lega langs in plaats van het in een

interne envelop te verzenden

- neem eens een andere route/trap naar

het restaurant

- doe mee aan de Jeu-de-Boules of Darts

competitie van Arbeid Vitamientje.


