SAMEN DE BATTERIJEN
OPLADEN BIJ ELIA
interview met fien vanden hoof – well-being officer
Een gezond en veilig klimaat creëren voor je werknemers in een
periode dat zoiets allerminst evident is. Bij Elia doen ze dat met hun
gezondheidsproject Care4Energy. Het doel van Elia is om de batterijen
van hun werknemers maximaal op te laden. “We willen zo een positieve impact maken op veiligheid”, vertelt Well-Being Officer Fien Vanden
Hoof, “want veiligheid staat bij Elia altijd op de eerste plaats. “
Elia is transmissienetbeheerder in België,
via hun hoogspanningsnet transporteert
het bedrijf geproduceerde elektriciteit naar
industriële grootverbruikers en verschillende
distributienetten. Hun netwerk is de autosnelweg van onze elektriciteit. Bij Elia werken
1455 medewerkers verspreid over 11 verschillende sites in de verschillende provincies van
België. Naast kantoormedewerkers heeft Elia

vooral veel techniekers die in het veld werken.
Daarom vinden ze het extra belangrijk om
een groot samenhorigheidsgevoel te creëren. We spraken met Fien Vanden Hoof die
sinds februari 2021 de functie van Well-Being
Officer op zich neemt binnen Elia. Zij creëert
en coördineert de acties die nodig zijn om
medewerkers samen aan de slag te laten gaan
rond veerkracht en vitaliteit.

Eenvoud én impact zijn de waarden die we in
ons achterhoofd houden bij het bedenken van
al onze uitdagingen en acties.

#STRONGERTOGETHER is
de rode draad doorheen al
onze acties. In alles wat we
doen willen we verbondenheid aan bod laten komen.

Kan je enkele voorbeelden geven van
jullie initiatieven?

Fien, je functie als Well-Being Officer is
nieuw binnen Elia. Kan je er wat meer
over vertellen?
“Binnen Elia zetten we met het programma Care4Energy al enkele jaren extra in op
gezondheidsbevordering met projecten
binnen verschillende departementen zoals
HR, Communicatie en Health & Safety. Met
dat gezondheidsprogramma willen we ervoor
zorgen dat de batterijen van onze medewerkers goed opgeladen zijn, zowel op fysiek,
mentaal, emotioneel als op het vlak van
persoonlijke ontwikkeling. Onze visie is: we
willen een duurzaam, gezond en veilig klimaat creëren, gestoeld op welzijn en respect,
zodat iedereen over voldoende veerkracht en
vitaliteit kan beschikken. Bovendien gaan we
voor nul arbeidsongevallen op het terrein,
op kantoor en onderweg. Dat lukt alleen met
gezonde en alerte medewerkers. Daarom
wordt het programma nu getrokken vanuit
het departement ‘Safety & Health’, in nauwe
samenwerking met HR, Interne Communicatie, managers en vertegenwoordigers van
de werknemers. Tot januari 2021 werkte ik als
preventieadviseur. Veiligheids- en gezondheidspromotie was sowieso één van mijn taken. Omdat het al snel een hele dagtaak werd
om ons gezondheidsprogramma verder uit te
bouwen, heeft Elia begin dit jaar een nieuwe
functie in het leven geroepen. Als Well-Being
Officer, ondersteun ik samen met mijn collega
sociaal assistenter, de welzijnstaken van de
werkgever en bouw ik bruggen waar nodig.
Ik onderzoek wat leeft binnen ons bedrijf en
zet dan, samen met een werkgroep of andere
departementen, de nodige acties op poten.”

Hoe bepalen jullie wat leeft binnen Elia
en welke acties nodig zijn binnen het
gezondheidsprogramma?
“Elk jaar brainstormen we met de werkgroep
om de focuspunten en het actieplan van het
volgende jaar te bepalen. We doen dat op
basis van een evaluatie van de acties van het
afgelopen jaar, de tendensen in de gesprekken van de vertrouwenspersoon en de sociaal
assistente, risicoanalyses, de cijfers van onze
externe dienst over de vrijwillige medische
onderzoeken, de input van medewerkers,
enzovoort.
Een aantal initiatieven zijn ondertussen
verankerd. Denk aan vertrouwenspersonen,
vrijwillige medische check-ups, een fitnesszaal, gratis fruit en soep, coaching bij verhoogd risico op burn-out of na re-integratie
en opleidingen rond stressmanagement.
Daarnaast focussen we met onze werkgroep
vooral op initiatieven die medewerkers ook in
verbinding brengen met elkaar. We zijn ervan
overtuigd dat het samenhorigheidsgevoel en
het gevoel betrokken te worden een belangrijke impact heeft op de gezondheid van de
medewerkers.”

“Tja, in 2020 liep ons jaaractieplan niet helemaal zoals voorzien door corona. We wilden
vooral focussen op offline gaan, een positieve
mindset en stress bespreekbaar maken. Dat
was niet wat de mensen toen nodig hadden.
Vanaf maart hebben we ons plan volledig omgegooid. We hebben daarbij twee prioriteiten
gesteld: connecteren met elkaar en deconnecteren van het werk.
We deden dat onder andere met het webinar
‘Feeling good@home’ waarin tips werden gegeven en waar mensen vooral ervaringen konden uitwisselen. De blog ‘Comment ça va? En
met jou?’ op ons intranet werd meer dan 2700
keer geconsulteerd, en mensen reageerden
massaal met foto’s van hun werkplek thuis. Zo
ontstond er echt een samenhorigheidsgevoel.
We maakten ook een vlog die mensen moest
voorbereiden om samen veilig en gezond
terug te keren naar het werk. Om hen gerust
te stellen lieten we daarin zien welke aanpassingen we deden op de werkvloer om de veiligheid te garanderen. Ook de CEO kwam aan
het woord als één van ons. Ook die publicatie
op ons intranet werd heel veel bekeken.

Als kers op de taart was er het Merci²-event.
Onze nieuwjaarsreceptie begin 2020 had het
thema ‘merci’, maar toen wisten we nog niet
welk jaar er ons te wachten stond, een dubbele bedanking was daarvoor wel op zijn plaats.
Vandaar de boodschap: omdat één merci niet
volstaat, merci in het kwadraat! Als opwarmer
voor het event, hebben we een poging gedaan
om de wereld rond te sporten. Per afgelegde
kilometer schonken we één euro aan een
doel dat ze zelf konden uitkiezen tijdens het
event.”

Bereiken jullie iedereen met jullie acties?
“Dat is toch zeker onze bedoeling. Elia heeft
een heel diverse populatie, met techniekers,
ingenieurs, administratieve profielen, … Als
we initiatieven organiseren rond fysieke
gezondheid, zeker sport, dan hebben we bij
deze profielen een groot bereik. Maar als
het gaat om initiateven louter gericht op
het mentaal welzijn, dan merken we dat we
vandaag nog niet iedereen bereiken. Daarom
proberen we de verschillende thema’s zoveel
mogelijk te koppelen.
En wat deden jullie dan in 2021?
“We hebben de Care4Energy Challenge
opnieuw in het leven geroepen. Uitdagingen
waarmee we onze medewerkers willen aanzetten om samen te werken aan een betere
gezondheid. Voor het eerst hebben ook een
gezondheidsobjectief opgenomen in de collectieve objectieven. We daagden de medewerkers uit om 600 punten te verzamelen om
zo samen de batterijen op te laden.
Die punten konden ze verzamelen door zo
vaak mogelijk mee te doen aan de challenges.
Denk aan uitdagingen rond digitale detox,
deep focus, gezond pauzeren, enzovoort. We
deelden ook punten uit wanneer medewerkers feedback gaven en hun ervaringen deelden. Het meeste punten verdienden ze door
zelf een initiatief te starten met minstens 10
collega’s. Zo wilden we de gedeelde verantwoordelijkheid in de verf zetten.
Een jaar na de lockdown zijn we gestart met
Elia TV, omdat we merkten dat het medium video een zeer dankbaar kanaal was in
COVID-tijden, collega’s zien creëert duidelijk
meer verbondenheid. Elke maand gaven we
daarin ook een welzijnstip rond een bepaald
thema. Na de uitzending lanceerden we een
bijhorende uitdaging op ons intranet. Er
was meteen veel enthousiasme om die 600
punten te behalen, waardoor we eigenlijk al
in juni ons doel hebben bereikt.”

We hadden oorspronkelijk gehoopt dat tegen
eind 2021 de zwaarste COVID-periode achter
de rug zou liggen. Maar door de verstrengde
maatregelen, zagen we ook opnieuw de nood
om van op afstand verbondenheid te creëren. Daarom hebben we nog last minute een
eindejaarsactie opgezet.
Alle medewerkers hebben een aperobox
ontvangen en een oproep om samen met collega’s te klinken op de verwezenlijkingen van
het afgelopen jaar. Maar in plaats van deze
doos gewoon in de papiermand te gooien,
konden de medewerkers deze ook gevuld terugsturen. Wij bezorgen deze dozen aan een
organisatie die ze verdeelt onder daklozen en
minderbedeelde families. We ontvingen meer
dan 300 dozen. Per teruggezonden doos werd
er 5 euro aan een goed doel geschonken. Dat
goede doel kozen de medewerkers opnieuw
zelf tijdens het digitale event ‘The last minute
Christmas Party’ waarin we samen met enkele
collega’s in hun herinneringendoos doken,
om te kijken naar de momenten uit 2021 die
hen het meest zullen bij blijven.

Wanneer we een uitdaging lanceren, zorgen
we ervoor dat iedereen zich betrokken voelt.
Het belang van deep work was bijvoorbeeld
minder relevant voor onze techniekers. Voor
hen lanceerden we daarom de uitdaging
‘concentreren kan je leren’, omdat die focus
ook belangrijk is om de veiligheid te kunnen
garanderen. Ons intranet, waarop we heel wat
informatie en acties zetten, is ook via een applicatie beschikbaar. Dat is zeker handig voor
onze medewerkers op terrein, die niet heel de
dag achter de computer zitten.
Een groot struikelblok voor ondernemingen is vaak: “We hebben weinig tot geen
budget”. Hoe gaan jullie hiermee om?
Eigenlijk is er geen apart budget voor ons
welzijnsprogramma. De kosten worden
opgenomen in de budgetten van de verschillende departementen: Safety & Health, de
communicatiedienst, HR, … We zien het geluk
en de gezondheid van onze medewerkers
echt als iets waar we allemaal samen aan
moeten werken. Ook hier zijn we dus stronger
together.

Heb je nog tips voor andere
ondernemingen?
“Choose your battles, probeer niet te veel in één
keer te doen. Eenvoud en impact zijn twee
belangrijke waarden bij Elia en die proberen
we zeker binnen ons gezondheidsprogramma ook te respecteren. Duidelijke en laagdrempelige acties waarmee we het snel een
verschil kunnen maken, werken het best.
Anders dan bij algemene gezondheidscampagnes, kan je binnen een onderneming
het verschil maken door het samen te doen.
Acties die je in teamverband doet en die de
band tussen collega’s versterkt, werken het
beste. Zeker vandaag.
Uiteraard is het ook belangrijk om te polsen
wat leeft op de werkvloer. Dat doen we door
te luisteren welke thema’s aan bod komen bij
onze vertrouwenspersonen, maar ook door
zelf open te staan voor wat er beweegt. Omdat ik eerst op de communicatiedienst werkte
en daarna als preventieadviseur, had ik al een
breed netwerk.
Dankjewel voor dit interview, Fien.
Veel succes nog met Care4Energy!

