
Zo werkt het
Vorm één of meerdere teams binnen de organisatie. Een team bestaat 
uit 2 tot 8 personen. Met de stappenteller meet je hoeveel stappen 
je op een dag zet. Van’s ochtends tot ’s avonds, zowel op het werk 
als privé. Het aantal stappen voer je in op jouw persoonlijke pagina 
op www.stappa.nl. Jouw stappen en die van je teamgenoten worden 
automatisch omgerekend naar het aantal afgelegde kilometers.

Elke activiteit telt!
Elke fysieke activiteit telt bij Stappa. Ook de activiteiten waarbij het niet mogelijk is 
om de stappenteller te dragen. Op de website van Stappa vind je omrekentabellen 
waarmee je activiteiten kunt omrekenen naar een bepaald aantal stappen. Twee 
voorbeelden; 30 minuten zwemmen, staat gelijk aan 3.000 stappen en 20 minuten 
fietsen op een gemiddeld tempo staat gelijk aan 2.600 stappen.

Hou je voortgang in de gaten op je persoonlijke 
pagina
De virtuele kaart op je persoonlijke pagina geeft 
visueel de voortgang van de loopcompetitie 
weer en je kunt zien hoeveel stappen er door 
jou, je team en door heel Task en partners zijn 
gezet. Ook zie je hoeveel kilometer je moet 
lopen voordat je de eindbestemming hebt 
bereikt. Bovendien wordt ook de gemiddelde 
snelheid per dag weergegeven en kun je jouw 
resultaten met die van anderen en andere 
teams vergelijken. 



Wat kun je vinden op jouw persoonlijke 
pagina?

• Een activiteitengrafiek die al je 
activiteiten omzet in stappen.

• Een overzicht waar je jezelf kunt 
vergelijken met andere deelnemers 
aan de challenge.

• Een kaart die laat zien waar je je op 
de route bevindt op weg naar de 
eindbestemming.

• Stappa Gewicht: Toegang tot het 
populaire leefstijl programma 
ontwikkeld door Stappa. Hier 
kun je je richten op voeding. Dit 
programma is natuurlijk geheel op 
vrijwillige basis te gebruiken.

• De coach: een programma voor 
diegenen die graag aan extra 
uitdaging aan gaan.

• Een CO2-calculator
• Leuke schema’s en statistieken.

Aanmelden

Schrijf je voor 24 oktober in via 

www.stappa.nl/task

Na je aanmelding ontvang je een 
bevestiging. 

Heb je vragen over deelname of 
aanmelden neem dan contact op 
met Stappa via info@stappa.nl of via 
telefoonnummer 0180-820204.



Elke deelnemer ontvangt:
Een stappenteller welke eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk is
De stappenteller is kwalitatief hoogwaardig, 
eenvoudig te gebruiken en betrouwbaar. Je zet de 
stappenteller ’s ochtends op 0 en ’s avonds lees je af 
hoeveel stappen je die dag gezet hebt.

Een persoonlijke pagina: www.stappa.nl
Op jouw persoonlijke pagina vul je het aantal 
gezette stappen in en volg je zo de voortgang van 
jezelf, jouw team en het bedrijf. Elke 10 minuten 
worden alle gegevens bijgewerkt.

Een extra maand lidmaatschap
Nadat de loopcompetitie ten einde is, behoud je nog een maand lang toegang tot 
jouw persoonlijke pagina van www.stappa.nl. Als je de eindbestemming hebt bereikt, 
zal de kaart doorlopen naar een verdere bestemming.

Stappenteller
Hoe gebruik ik de stappenteller?
Bevestig de stappenteller aan je broek. De beste plek hiervoor is aan je riem of 
broekband, ongeveer 5 tot 10 cm naar links of rechts van je navel. Als je een jurk 
draagt zonder riem, kun je de stappenteller het best bevestigen aan je ondergoed of 
in het midden van je BH. Als je een wijde buikomvang hebt dan kun je de stappenteller 
het beste op je heup dragen. Zorg er te allen tijde voor dat de stappenteller stevig 
aan je lichaam vast zit. Test vervolgens of de stappenteller correct functioneert: loop 
100 stappen en tel deze zelf mee. Wanneer de stappenteller correct functioneert zal 
deze een waarde van tussen de 90 en 110 stappen aangeven. Geeft de stappenteller 
een andere waarde aan, verplaats dan de stappenteller verder van- of dichter bij jouw 
navel aan en herhaal de test.

Draag de stappenteller altijd en overal, van ’s ochtends tot ’s avonds, behalve onder de 
douche of in bad.

Correct Fout


