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DIGITALE NIEUWSBRIEF
GEZOND THUISWERKEN

PRODUCTIEF THUISWERKEN

THUISWERKEN IN CORONA-TIJD
VEILIG THUISWERKEN

Beste GreenKidz relaties,
De afgelopen jaren hebt u ons gesteund met
uw donaties en betrokkenheid. Wij waardeerden
dat enorm. In deze zorgelijke Corona-tijd geven wij
graag iets terug! Vandaar deze gratis nieuwsbrief
vol thuiswerktips met een extra kidzpagina.
Werken vanuit huis is best een uitdaging. Met deze
nieuwsbrief, helpen wij uw personeel graag op weg
om ook vanuit huis Veilig, Productief en Gezond
te blijven werken voor uw bedrijf.

Work well, Stay safe!

Maya Mathias en Ivonne Zegveld,
GreenKidz Creators

GEZOND

Move & Freeze!
Blijf bewegen als u thuis werkt. Sta regelmatig op
om oefeningen te doen. Houdt uw spieren
soepel en voer uw afvalstoffen af. Zet een wekker of
gebruik een pauze-app.
Bewegen zorgt voor een goede doorbloeding.
Doe om de 20 of 30 minuten iets fysieks.
Dans samen met uw kinderen op het liedje
Move & Freeze!
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GEZOND

Maak uw eigen thuiswerkhoek
Heeft u thuis geen eigen werkkamer? Maak dan een thuis
werkhoek in uw woonkamer of op uw porch en laat uw
gezin weten: ‘Als ik daar zit met mijn koptelefoon op, stoor
me dan niet.’ Werk, als het even kan, niet vanuit uw slaap
kamer of op een plek waar u zich normaal ontspant, want
dan associeert u die ruimte straks met werk, waardoor u
daar moeilijker ontstresst.

Aanbevolen zithouding bij thuiswerken:
1
2
3

voeten plat op de grond
zithoogte: bekken hoger dan knieën
zitdiepte: een vuist ruimte
in de kniekuil
4 steun lage rug: bolle vorm
boven de broeksriem
5 tafel op ellebooghoogte
6 bovenrand scherm op
ooghoogte
7 kijkafstand op armlengte
afstand
8	toetsenbord: ontspannen
houding en ondersteuning
van handen en polsen
9 voldoende vrije ruimte voor de muis
10 doorbreek het zitten met pauzes

klik hier

voor meer info
over een gezonde
thuiswerk-
houding
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GEZOND

Do’s en Dont’s van
het gezond thuiswerken

Tips voor een
productieve
thuiswerkdag
Thuiswerken gaat niet vanzelf. In het
begin gaat alles vaak wat langzamer
en moeizamer dan u denkt. Wij delen
graag wat tips waarmee u thuis lekker
productief blijft!

Ga vroeg aan de slag
Begin uw thuiswerkdag productief en maak
meteen uw to-do list als u wakker wordt.
Pak een kop koffie of thee en ga aan de slag.
Pas als u merkt dat uw concentratie afneemt
gaat u ontbijten of doet u een kleine huishoudelijke taak. U zal u verbazen hoeveel u
al gedaan hebt, voordat de dag goed en wel
begonnen is.

Thuiswerken tijdens de corona-crisis is wennen, zeker als u
24 uur per dag met uw gezinsleden doorbrengt en nauwelijks
naar buiten mag. Hoe blijft u gezond thuiswerken en vecht u
elkaar niet de tent uit. Wij verzamelden enkele Don’ts en Do’s.

Don’ts
	Blijf niet de hele dag in
uw pyjama zitten.

Werk niet in bed of op de bank.
	
	Geef niet toe aan allerlei
ongezonde verleidingen.

Werk niet ‘s nachts.

Do’s
Maak regelmatig belafspraken
	Belafspraken zorgen voor structuur in uw dag. Zou houdt u met
uw collega’s contact. Zorg wel
dat u niet gestoord wordt tijdens
zakelijk (video)bellen.
Neem een businesswhatsapp
	Stel grenzen aan het beantwoorden van uw whatsappberichten,
vooral ochtends vroeg en avonds
laat. Neem eventueel een aparte
whatsapp voor het werk. Die kunt
u na een bepaalde tijd uitzetten.
	Maak goede zorgafspraken
met uw partner
	Spreek met uw partner af wie
welke uren voor de kinderen zorgt
zodat u ieder telkens twee uur
ongestoord kunt werken.
Ga regelmatig naar buiten
	Blijf naar buiten gaan tijdens de
corona crisis voor zover dat mag.
Wandel door uw huis en tuin of
doe dagelijks op uw porch een
kleine work-out.

Structureer uw dag
Thuis bent u verantwoordelijk voor uw eigen
time management en productiviteit. Deel uw
dag daarom bewust in. Maak met een online
agenda blokken voor de taken die u dagelijks
af wilt krijgen en plan ook uw pauzes en virtuele vergaderingen steeds in.

Plan de moeilijkere taken op
momenten dat u scherper bent
en eenvoudige taken als u
minder productief bent.
Gebruik technologie om contact
te houden met anderen
Zorg dat u het contact met collega’s niet verliest. Met tools als Slack om gesprekken en
projecten op afstand te organiseren, Trello om
de prioriteiten en voortgang te managen en
Google Hangouts of Webex om vergaderingen
te houden, kunt u eenvoudig inchecken bij
collega’s en weet u hoe uw werk bijdraagt aan
het grote geheel.

Neem duidelijke pauzes en
reis terug naar huis
Gebruik uw pauzes voor wat beweging. Loop
wat door uw huis en tuin en ga rustig wat
eten en drinken. Ga niet zitten surfen op uw
werkplek, want dan neemt u ook niet echt
mentaal afscheid van uw werk. Zet een alarm
zodat u weet dat de werkdag erop zit. Sluit
de computer en begin met uw ‘terugreis’
naar huis.

index

GEZOND

3

VEILIG

KIJK UIT VOOR
CORONA-PHISHING
Het is normaal dat u tijdens
deze crisis emoties voelt zoals
angst en stress. Praat er over met
mensen die u vertrouwt.

Het Nationaal Cyber Security Centrum
waarschuwt voor phishingmails en valse e-mails
rondom het coronavirus. “Het is bekend dat criminelen
gebruikmaken van de huidige ontwikkelingen door het
versturen van phishingmails of het verspreiden van malware”, zo valt te
lezen op een speciale pagina voor veilig thuiswerken. “Als u een malafide
e-mail heeft ontvangen, meldt dit dan bij uw beheerorganisatie. Ga niet
in op de phishingmail. Klik niet op links in e-mailberichten, open geen
onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die u niet
verwacht of die van een onbekende afzender zijn.”

VEILIGE EN BETAALBARE ONLINE TOOLS
E-MAIL: Google, Google Suite
Alles wat u hoort, hoeft niet waar te
zijn. Zoek actuele informatie
bij betrouwbare nieuwsbronnen zoals
‘World Health Organization (WHO)’ of
‘Gobiernu Korsou’.

Laat mailadressen lopen via
Google. Uw directie kan een
bedrijfsabonnement op Google Suite
(G Suite) nemen waarmee zij alle
zakelijke e-mailadressen vanuit een
centraal punt kunnen beheren. Via
Google kunt u als werknemer thuis
inloggen op uw werkmail.

chat tool voor teams. Het voordeel
van Slack is dat u per onderwerp
kunt chatten. Voor 1 op 1 gesprekken
kunt u ook bellen via WhatsApp. Doe
dat het liefst met beeld, want alleen
chatten met tekst zorgt vaak voor
miscommunicatie.

INTERNE COMMUNICATIE:

Dropbox met Boxcryptor

Google Meet, Slack, WhatsApp

Beperk uw stressniveau. Kijk en luister
met uw gezin niet teveel naar media
berichten waar u angstig van raakt.

Blijf gezond en fit tijdens deze corona
crisis door een gezonde levensstijl.
Eet gezond, slaap voldoende,
blijf bewegen.

Voer digitale groepsgesprekken
met video-beeld. Doe dat voor uw
wekelijks overleg bijvoorbeeld met
Google Meet, de zakelijke variant van
Google Hangouts. Google Meet is
gratis voor zakelijke Google gebruikers.
Op afdelingsniveau kunt u gebruik
maken van Slack. Dit is een gratis

BESTANDEN BEVEILIGEN:
Zorg dat uw vertrouwelijke bestanden
van het werk goed beveiligd zijn en sla
die op via Dropbox. Als uw directie een
bedrijfsabonnement neemt kunnen
zij bepalen wie welke bestanden
kan inzien en/of bewerken. Dropbox
bestanden kun u vervolgens extra
beveiligen met Boxcryptor. Dat is
software die bestanden versleutelt.

Op dit moment werken wij aan een kleurrijk
tweetalig Corona Preventie Doe-boek met
kleurplaten en spelletjes voor kinderen,
preventietips voor ouders en lesmaterialen
voor leerkrachten.
Om ons Corona Preventie Doe-boek te maken en
gratis te verspreiden zijn al verschillende fondsen
benaderd. Mocht u hier ook aan willen bijdragen,
dan is uw steun heel welkom.

Weersta verleidingen die
verslavend kunnen werken zoals
alcohol, sigaretten en drugs.
Zoek tijdig hulp van uw huisarts
of psycholoog als u zich mentaal
kwetsbaar voelt.
Illustraties: WHO

U kunt uw donatie overmaken naar
MCB rekeningnr.: 27502502, ten name van
de GreenKidz Foundation, KvK nr.: 135770
Kaya Abrahamsz 21, Curaçao.

Uw donatie is welkom!

Like & Share ons op Facebook
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Een goede video
conference

Thuiswerken
met Kids
Demp het geluid
als u niet praat

Thuiswerken mét kinderen is best
lastig, zeker als u jonge kinderen hebt.
Wij verzamelden onderstaande tips.

Gebruik een headset
Houd uw eigen kantoortijden aan
Stem werktijden af die passen bij uw werk, uw
gezin en uzelf en houd dat vast. Sta eventueel
een uur eerder op dan uw kinderen als het nog
heerlijk rustig is in huis en ga ‘s avonds niet te
laat door.

Zorg dat u niet gestoord wordt
Plak uw werkschema elke dag op de koelkast
zodat uw gezin weet wanneer u werkt of
pauze neemt. Zet een koptelefoon op en
spreek af dat u niet gestoord mag worden als
u deze op heeft.

Bij videobellen is audio het aller
belangrijkst. Als je elkaar slecht
verstaat kun je niet effectief
communiceren. Microfoons die
ingebouwd zijn in uw laptop, vangen
veel omgevingsgeluid op. Gebruik
daarom altijd een headset.

Liever kabels dan WIFI
Gebruik bij voorkeur een bekabelde
netwerkverbinding. Een matige wificonnectie kan de kwaliteit van een
videocall nadelig beïnvloeden.

Demp of mute het geluid van uw
microfoon tijdelijk als u niet aan het
woord bent! Op die manier werkt het
achtergrondgeluid uit uw kamer niet
storend voor de rest van de groep.
Gebruik daarvoor de grote mute
button in uw beeld.

Denk aan licht en achtergrond
Het voordeel van videobellen is dat
u de ander ook ziet. Zorg wel dat
er voldoende licht op uw gezicht
valt. Ga daarom bij voorkeur met uw
gezicht naar een raam toe zitten, of
zet een lamp hoog achter uw scherm
neer, dan bent u het best zichtbaar.

Maak tijd, neem pauzes
en werk samen!
Breek de dag in stukken en praat en speel
tussendoor even met uw kinderen. Werk elke
dag een tijdje samen. Zet uw kind dan naast u
aan uw bureau met iets lekkers, een kleurplaat
of huiswerkopdrachtje.

	Maak een speelgoed-werkplek
Geef uw kinderen een eigen vaste ‘speelwerkplek’ in het huis, liefst niet te dicht bij uw
eigen werkplek, waar u ‘s ochtends speelgoed
verzamelt die u samen met hen uitkiest.

Zorg voor snel internet
Test uw internetsnelheid/WiFi snelheid en
check dit tegenover het haalbare maximum.
Uw gezinsleden willen misschien
ook het internet gebruiken
voor Netflix, YouTube en om
te gamen terwijl u belt via
What’s App.

GEZOND

Voordelen van thuiswerken
Voor veel mensen is thuis werken door de corona crisis nieuw en niet
zo eenvoudig. Toch wijst onderzoek uit dat er veel voordelen zijn als
je er eenmaal aan gewend raakt.


Thuiswerkers zijn productiever



Thuiswerkers melden zich minder snel ziek



Thuiswerkers ervaren meer rust



Thuiswerkers hebben minder last
van kantoorpolitiek



Thuiswerkers genieten van meer
vrijheid en flexibiliteit
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KIDZ PAGINA’S

Muha bo
mannan

OM UIT TE PRINTEN

Haboná nan
bon

Frega nan
bon

Hawa nan
bon

Seka nan
nèchi nèchi

GreenKidz den koperashon ku EWT
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KIDZ PAGINA’S

OM UIT TE PRINTEN

Wega di memoria pa laba man
Hunga den direkshon di holoshi. Ora ta bo turno, bo ta skohe un karchi
i bòltu e. Despues bo ta bòltu un di dos karchi. Si tur dos karchi tin e
mesun figura, bo ta kue nan i pone nan banda di bo. Awor bo ta na bùrt
atrobe! Bo ta sigui te ora dos di e karchinan ku bo a bòltu no ta forma
un par ku e mesun figura. E ora ei esun ku ta despues di bo ta na turno.
Esun ku tin mas tantu par a gana e wega.

Memory spel ‘Handen wassen’
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