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het geheim van
gezond werken

    Betrek naast het management zeker ook 
de leidinggevenden en medewerkers bij het 
uitwerken van je beleid.   

       Hou rekening met de individuele noden 
van bepaalde medewerkers of afdelingen. 
Denk bijvoorbeeld aan shiftwerkers.

    Maak concrete afspraken met je 
medewerkers. Bv. over staand vergaderen of 
werkgerelateerd alcoholgebruik.

    Zorg voor een gezonde werkomgeving. 
Denk aan een veilige, zichtbare trappenhal. 
Zo nemen je medewerkers sneller de trap.  

      Neem gezondheid op in je globaal 
preventieplan en bespreek het met het 
CPBW. Maak eveneens de link met je hr-
beleid, mobiliteits- of duurzaamheidsbeleid.
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Graag meer tips voor een 
gezonde werkplek? Check dan 
www.gezondwerken.be. 

Gezond Werken werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Een preventief gezondheidsbeleid is meer 
dan een fruitmand aanbieden. Wel, hoe 
doe je dit? Hierbij enkele tips. 

Opgeleide coaches kunnen je ondersteunen 
en helpen om een gezondheidsactieplan 
op te maken. Een eenvoudige aanvraag via 
www.gezondopdewerkvloer.be kan je 1.000 
euro subsidie opleveren.

EXTRA ONDERSTEUNING

• Info over materialen of projecten nodig? 
 Neem een kijkje op www.preventiemethodieken.be
 of contacteer het Logo in jouw buurt 
 (www.vlaamselogos.be).

• VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere 
Drugs, en het CGG-preventiewerk TAD kunnen je 
ondersteunen bij een tabak-, alcohol- of drugbeleid 
(www.vad.be).

Interesse in de nieuwsbrief van Gezond 
Werken? Zin gekregen in een vorming? 
Je vindt alles op www.gezondwerken.be.
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Misschien stimuleren jullie al woon-
werkverkeer met de fiets? Of organiseren 
jullie infosessies rond team(veer)kracht of 
groepscursussen om te stoppen met roken?

Geweldig! Maar wellicht loopt niet 
iedereen warm voor jullie inspanningen en 
wordt gezondheid best meer ‘structureel’ 
aangepakt in de onderneming. 

Gezond Werken helpt je om stap voor 
stap te evolueren van losse acties naar een 
samenhangend gezondheidsbeleid dat 
wordt opgemerkt. 

Gezond Werken is er voor elke 
onderneming die inzet op gezonde 
medewerkers en een gezond 
werkklimaat.

ja, ook voor 
jouw onderneming!

over welke thema’s gaat 
het eigenlijk? 
Medewerkers stimuleren om gezonder te 
leven. Hoe doe je dat nu? Het geheim zit ’m 
in een sterk preventief gezondheidsbeleid. 
Een beleid dat aanvullend is en verder 
bouwt op het welzijnsbeleid. Welke thema’s 
kunnen in jouw onderneming aan bod 
komen? 

• Voeding
• Beweging
• Lang stilzitten
• Tabak
• Mentaal welbevinden en veerkracht
• Alcohol en andere drugs

Heel wat pistes dus. Maar je kan natuurlijk 
niet alles tegelijk doen. Bekijk samen met de 
directie en medewerkers welke thema’s jullie 
eerst aanpakken. En schiet in actie.

Tips nodig om je preventieve 
gezondheidsbeleid uit te werken? Inspiratie 
voor concrete acties? Je vindt het allemaal op 
www.gezondwerken.be.

waarom gezond werken?
 
• Gezonde medewerkers presteren beter, 

want ze hebben meer energie. Gezonde 
medewerkers werken ook veiliger.

• Een gezonde werkomgeving verhoogt de 
betrokkenheid van je medewerkers en 
motiveert hen om te blijven. 

• Gezonde medewerkers kosten jouw 
onderneming minder geld, want ze zijn 
minder vaak ziek of afwezig. 

• Door samen activiteiten rond gezondheid 
te organiseren, wordt het groepsgevoel 
onder collega’s groter. 

• Ondernemingen met een preventief 
gezondheidsbeleid springen in het oog 
op de arbeidsmarkt en vinden makkelijker 
personeel.

“Wij beseffen de kracht van onze 
medewerkers. Zonder hen geen krant, 
magazine, mobiele provider, tv of radio. 
Hoge werkdruk gaat hier soms mee 
gepaard en daarom zetten wij 
preventief in op een welzijnsbeleid.”

Caroline Schaffers – Wellbeing Coordinator bij Medialaan
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