
Gezond Werken als kader

Stafmedewerker Gezond Leven



Is werken aan preventie in de setting werk nu echt 
nodig?







Gezondheid beschermen, behouden of ook 
bevorderen?



▸ Meer dan alleen maar de afwezigheid van ziekte

▸ Het is een positief begrip (WHO, 1946) met drie dimensies: 

- Fysiek: lichamelijk functioneren

- Psychisch: je goed in je vel voelen

- Sociaal: deel kunnen nemen aan sociale activiteiten/rollen

▸ Objectief zoals BMI, maar ook subjectief zoals beleving en perceptie

▸ Verschil tussen gezond zijn en gezond voelen

▸ ruim en positief begrip        gezondheid in kader van werk  

Gezondheid als drive 



Wat houdt elke werknemer gezond?



Gezond werken is een gedeelde verantwoordelijkheid!



▸ …een beleid opzetten dat werknemers moet aanzetten tot een gezonde(re) 

leefstijl 

▸ …een beleid waarbij de nadruk ligt op het motiveren en/of ondersteunen van de 

medewerkers

▸ …een beleid dat zowel individueel als via de werkomgeving gezond gedrag 

tracht te bevorderen 

▸ …een beleid dat de individuele keuzevrijheid van werknemers op het vlak van 

gezondheid respecteert

▸ …een beleid dat ervoor zorgt dat werknemers voldoende bewegen, lang zitten 

onderbreken, evenwichtig eten, stoppen met roken, alcoholverbruik beperken en 

zich goed in hun vel voelen, …

▸ …heeft impact op het werk en daarbuiten

Een preventief gezondheidsbeleid is…



▸ …een beleid dat niet wettelijk verplicht is en gebaseerd is op een engagement

van de onderneming

▸ …een beleid dat aanvullend is aan en verder bouwt op het welzijnsbeleid van de 

organisatie

▸ … een beleid waarbij verschillende afdelingen samenwerken eventueel met 

externe dienstverleners

▸ …een beleid dat aandacht heeft voor werknemers met specifieke noden en –

behoeften op vlak van gezondheid

▸ …een beleid met een visie op lange termijn dat aansluit op de strategische 

bedrijfsdoelstellingen (Welzijn, HR, MVO) van de organisatie

Een preventief gezondheidsbeleid is…



Hoe zorg je voor Gezond Werken?



Succesfactoren

▸Duidelijke visie

▸Planmatig en onderbouwd werken

▸Voldoende capaciteit en leiderschap

▸Participatie van de werknemers

▸Duidelijk communicatie

▸Samenwerking en netwerking

▸Voorbeeldrol



▸ Brede definitie van gezondheid 

▸ Realistische ambitie

▸ In dialoog met stakeholders 

▸ Passend in de waarden van de onderneming

▸ Samen met andere beleidsstructuren

▸ Met oog voor de actualiteit en context

▸ Flexibel  

▸ Transparante en permanente communicatie

Duidelijke visie



Planmatig en onderbouwd werken



▸ Budget op maat 

▸ Haal het maximum uit je team

▸ Verhoog de deskundigheid van je team

Voldoende capaciteit en leiderschap



▸ Tussen functies/diensten in een onderneming

(HR-, welzijn, MVO, infrastructuur, catering, sociale 

dienst…)

▸ Tussen ondernemingen

▸ Tussen onderneming en dienstverleners 

Samenwerking en netwerking



▸ Zorg voor draagvlak en betrokkenheid bij de medewerkers in al hun diversiteit

(arbeiders, bedienden, shiftwerkers, leeftijd, cultuur, … )

▸ Responsabiliseren van de leidinggevenden

▸ Steun van het management

Participatie van iedereen 



▸ Intern

Maakt van collega’s & leidinggevende 

ambassadeurs

▸ Extern

Versterkt het positief imago en

Trekt en behoudt talentvolle medewerkers

➢Geen one shots 

Voorbeeldrol 



Welke ondersteunende instrumenten en 
methodieken zijn er?





Methodieken en instrumenten op 
www.gezondwerken.be

http://www.gezondwerken.be/
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