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MINDER LANG STILZITTEN:  

CHECKLIST ‘LANG STILZITTEN OP HET WERK’  

Met deze checklist kan je in kaart brengen hoe het gesteld is met ‘lang stilzitten’ binnen jouw onderneming en het laat toe 

prioriteiten vast te leggen.  

Met lang stilzitten of ‘sedentair gedrag’ bedoelen we alle activiteiten die uitgevoerd worden in een zittende of liggende houding 

(buiten de slaaptijd) met een laag energieverbruik. Denk aan tv-kijken, computeren, zitten aan je bureau of in de auto. 

Vul onderstaande tabel zo realistisch mogelijk in. 

 

😊 😐 ☹ 
Meer 

info? 

Organisatie van het beleid 
   

link 

Lang stilzitten beperken maakt deel uit van het beleid in de onderneming en werd vastgelegd in een 

beleidsdocument. 

   
 

Er is een coördinator aangesteld in de onderneming voor het beleid rond minder lang stilzitten.     

De coördinator van het project of een andere medewerker heeft een relevante achtergrond of relevante 

ervaringen als het gaat over beperken van lang stilzitten. 

   
 

Er is een werkgroep rond het beperken van lang stilzitten.     

Minder lang stilzitten is een thema van het comité voor preventie en bescherming op het werk (enkel voor 

ondernemingen met >50 werknemers). 

   
 

Er is een samenwerking met een externe organisatie  om lang stilzitten op het werk te beperken.     

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezond-werken/minder-lang-stilzitten-op-het-werk/succesfactoren-voor-een-beleid-rond-lang-stilzitten
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1 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
2 Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

De IDPBW
1

 en/of EDPBW
2

 levert individueel advies over minder lang stilzitten aan de werknemers.     

De beginsituatie van de onderneming op vlak van een beleid rond minder lang stilzitten is gekend: 

sterktes en zwaktes zijn duidelijk. 

   
 

De noden en mogelijkheden van de onderneming en zijn medewerkers wat betreft een werking rond 

minder lang stilzitten zijn duidelijk. 

   
 

De onderneming heeft een visie rond het thema ‘minder lang stilzitten’: het is duidelijk wat de 

onderneming voor dit thema wil bereiken. 

   
 

Er zijn realistische doelen voor een werking rond minder lang stilzitten.     

Er is een planning voor een werking rond minder lang stilzitten: acties op korte en lange termijn zijn 

opgelijst, verantwoordelijken aangeduid. 

   
 

Er is budget voorzien voor acties en een beleid rond het beperken van lang stilzitten.     

Het beleid rond minder lang stilzitten wordt geëvalueerd en bijgestuurd.     

Educatie  
   

 

Op elk personeelsniveau wordt voorlichting gegeven over minder lang stilzitten. (bv. 

directie/werkgever/ondernemer, leidinggevende, kaderleden, bedienden, arbeiders,…) 

   
link 

Er zijn regelmatig voorlichtingsactiviteiten rond minder lang stilzitten.     

De organisatie gebruikt diverse kanalen om de voorlichting rond minder lang stilzitten te implementeren. 

(bv. via workshop, affiches, flyers, e-mail, nieuwsbrief, intranet, individueel gesprek….) 

   
 

De bewegingsdriehoek wordt als basis gebruikt voor de voorlichting over lang stilzitten.     

Omgevingsinterventies 
   

 

Er is een duidelijke cultuur en sociaal klimaat dat minder lang stilzitten aanmoedigt.    link 

Leidinggevenden zijn zich bewust van het thema lang stilzitten en er is draagvlak om actie te ondernemen.     

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezond-werken/minder-lang-stilzitten-op-het-werk/wat-is-een-beleid-rond-minder-lang-stilzitten-op-het-werk/educatie
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezond-werken/minder-lang-stilzitten-op-het-werk/wat-is-een-beleid-rond-minder-lang-stilzitten-op-het-werk/omgevingsinterventies
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Leidinggevenden nemen een voorbeeldrol op wat betreft minder lang stilzitten (bv. ze onderbreken zelf 

het zitten regelmatig of staan meer recht tijdens vergaderingen, ze maken zelf gebruik van de faciliteiten 

om lang stilzitten te beperken). 

   

 

Leidinggevenden ondersteunen het minder lang stilzitten op het werk. Ze promoten en ondersteunen ook 

acties. 

   
 

De onderneming zet faciliteiten in om lang stilzitten te beperken (bv. zit-stabureaus, bureaufietsen, hoge 

tafels voor vergaderingen of voor de lunchpauze, stappentellers…). 

   
 

De onderneming is zo ingericht dat het lang stilzitten regelmatig onderbroken wordt. (bv. de printers en 

vuilbakken staan centraal, er zijn draagbare telefoons, op de pc’s wordt pauzesoftware geïnstalleerd,…) 

   
 

Er worden challenges of uitdagingen georganiseerd om medewerkers of collega’s te prikkelen om minder 

lang stil te zitten 

   
 

Er zijn acties om het autogebruik binnen de organisatie te minderen (bv. acties ter promotie van het 

openbaar vervoer en/of acties ter promotie van actief transport). 

   
 

Afspraken en regels 
    

Er zijn schriftelijke, mondelinge of impliciete afspraken binnen de onderneming om het lang stilzitten te 

beperken en drempels weg te nemen (bv. korte vergaderingen worden staand georganiseerd, er is variatie 

in taken waardoor het lang stilzitten beperkt wordt, er worden financiële middelen ingezet om het 

autogebruik te minderen,…). 

   

link 

Er zijn afspraken met leidinggevenden over het goede voorbeeld geven voor lang stilzitten.     

Zorg en begeleiding 
   

 

Er zijn zorg- en begeleidingstrajecten voor medewerkers met een probleem dat te maken heeft met lang 

stilzitten. (bv. overgewicht, lichamelijke beperking, scherm gerelateerde verslaving,…)  

   
link 

De medewerkers hebben de mogelijkheid om via de onderneming individueel professioneel advies of 

begeleiding rond lang stilzitten te krijgen. (bv. bij een ergonoom, personal trainer, 

bedrijfsverpleegkundige, kinesist, arbeidsgeneesheer, Bewegen Op Verwijzing-coach ..) 

    

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezond-werken/minder-lang-stilzitten-op-het-werk/wat-is-een-beleid-rond-minder-lang-stilzitten-op-het-werk/afspraken-en-regels
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezond-werken/minder-lang-stilzitten-op-het-werk/wat-is-een-beleid-rond-minder-lang-stilzitten-op-het-werk/zorg-en-begeleiding

