
CHARLY’S WEBINAR BREAKS

Check je houding 

Houd regelmatig een pauze

Alert en gefocust blijven

Rust en herstel

Lekker en gezond eten

Yes! Positief blijven

Zorg dat je lekker zit, armen ontspannen, scherm op ooghoogte, armlengte afstand, (dia 2) 

Klein blokje om, frisse lucht, thuisklusje doen, 10 x trap op en neer, water halen, (3) of  kom van de stoel

Notificaties uit, doelen stellen & werken in tijdsblokken, afgezonderde ruimte, gebruik je focuspiek (5)

Doe iets anders dat je deed, beweeg, muziek, mediteer, volg je ademhaling

Tank juiste energie. Groente, noten, (blauw) fruit, vette vis maken ook je brein sterk! Smoothie wedstrijd (4)

Wat kan er wel? Schrijf  3 dingen op die je goed doet. Wat zou je willen verbeteren? Yes, dat kan
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Hoe blijf jij mentaal en fysiek scherp, gefocust en fit?  Check hier onze tips.

https://www.youtube.com/watch?v=aUYRVSNz_VY
https://www.youtube.com/watch?v=fxryl2sMjoA
https://www.youtube.com/watch?v=YapkM3wdeXg
https://www.youtube.com/watch?v=vFSq9welUWg


 

Toetsenbord

• Recht voor je lichaam

• Ongeveer 10 cm van de rand van het bureaublad

• Houd het toetsenboord plat

JUISTE HOUDING
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Beeldscherm

• Hoogte bovenzijde scherm gelijk aan ooghoogte

• Recht voor het lichaam

• Kijkafstand circa 70 cm (armlengte)

Bureau

• Onderarmen op armleggers van de stoel, ellebogen 90 graden. 

• Onderarmen op bureaublad, rug houdt contact met rugleuning.

• Het bureaublad is even hoog als de armleggers.

• Staan: bureau op ellebooghoogte.

Muis

• Rechts of links

• Statische belasting onderbreken

• Knoppen met de vlakke vingers bedienen

• Maak gebruik van de functietoetsen (shortcuts)

JE WERKHOUDING
Voorkom typen met gestrekte armen, dit geeft een 
verhoogde spanning .

Werk met ontspannen schouders en zorg ervoor dat de 
onderarmen altijd ondersteund zijn.

Zit rechtop en maak gebruik van de rugleuning van de 
stoel.

Werk bij voorkeur met een los toetsenbord en losse 
muis. Zo kun je het scherm, het toetsenbord en de muis 
optimaal plaatsen en zo een te hoge spierspanning 
voorkomen.



1. Bilspieren trainen: Span je bilspieren ongeveer tien seconden aan. Vervolgens neem je een 
rustpauze van tien seconden, waarna je ze weer aanspant. Doe dit zes keer.

2. Buikspieren trainen: Ga rechtop je stoel zitten. Strek je benen recht vooruit en til ze een halve 
meter van de grond. Beweeg je benen langzaam op en neer. Beweeg je benen tien keer op en 
neer en herhaal dit drie keer.

3. Bovenbenen trainen: Neem een rechte zithouding aan, waarbij je knieën een hoek van 90 
graden maken. Til vervolgens om en om je been iets op. Doe dit 10 keer

4. Biceps: Houd je vuisten onder het bureau en duw ze vervolgens tegen de onderkant van je 
bureaublad omhoog. Inspannen- ontspannen: doe dit 10 keer.

5. Triceps: De andere kant op is ook mogelijk. Hierbij druk je met je vuisten naar onderen terwijl 
je ze aan de bovenkant van je bureaublad neerlegt. Inspannen- ontspannen: doe dit 10 keer

6. Appels plukken: arm omhoog strekken alsof je appels plukt van een boom die hoog hangen. 
Pluk er 25

FIT IN JE STOEL IN 5 MINUTEN
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DRINK JE SCHERP
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Opdracht: wie brengt als eerste zijn smoothie in beeld?



FOCUS
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zo stevig als een Boom

Stap 1: Ga rechtop staan en verdeel je 
lichaamsgewicht over allebei je voeten 
zodat je stabiel staat.

Stap 2: Plaats je voetzool van het 
linkerbeen tegen het gestrekte 
rechterbeen, en zoek je balans.  

Stap 3: Maak jezelf zo lang mogelijk.             
Houd de schouders laag. Druk je 
handen tegen elkaar voor je borst.

Stap 4: Span de spieren van je 
“Standbeen”. Houd de heupen recht 
naar voren gericht en breng de 
linkerknie naar buiten.

Stap 5: Probeer ongeveer 30 
seconden in balans te blijven.

Stap 6: Voer de oefening 
nu andersom uit. Laat nu je 
rechtervoetzool tegen het standbeen 
rusten



GEBRUIKSAANWIJZING

088-7305559    |    vitaal@charlygreen.nl    |    www.charlygreen.nl

Zet Charly’s Breaks in beeld tijdens pauze

 

Je kunt kiezen uit de oefeningen:

Check je houding     gebruik dia 2

Houd pauzes en beweeg     keuze: een tabata-workout van 4 min. en dia 3                                                                                                

Aandacht en focus                                                             filmpje 2.0 min. en dia 5

Rust en herstel:      ademhalingsoefening 3 min.                                                   

Lekker eten       smoothie wedstrijd, dia 4                                                             

Yes, positief blijven     schrijf 3 dingen op waar je goed in bent en film brein 2.40 min

Je kunt dit afwisselen met andere oefeningen die je zelf bedenkt. Heb je een gaaf idee die wij zeker ook moeten 
toevoegen? Mail die dan snel naar vitaal@charlygreen.nl

Stay Fit!


