
Stad Peer stapte mee in het project van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven om een gezondere werkomgeving te creëren voor haar 150

 medewekers, zowel op fysiek als op mentaal vlak. Als stadsbestuur 
geven de medewerkers het goede voorbeeld op vlak van beweging, 
gezonde voeding en mentale weerbaarheid. Ontdek hier hoe ze dat 

aanpakken en waar ze tegenaan lopen.

“Je hebt trekkers, 
een draagvlak en 

nudging nodig”
kathy leyman, teamverantwoordelijke zorg 

en gezondheid bij stad Peer

“Toen wij de oproep zagen van het Vlaams 
Instituut Gezond Leven, heb ik toestemming 
gevraagd aan de algemeen directeur om 
daar met een groepje aan deel te nemen. We 
kregen een positieve reactie en er werd me-
teen ruimte voor vrijgemaakt in het budget. 

Onder begeleiding van een coach deden we 
enkele brainstormsessies. Vervolgens heb-
ben we een interne werkgroep gevormd met 
een afgevaardigde van verschillende teams, 
van de jeugddienst, de personeelsdienst, de 
communicatiedienst, maar ook de technische 
dienst, de begeleiders van de kinderopvang 
en de schepen van Gezondheid. Die laatste 
was nadien onze spreekbuis op het schepen-
college en bij het management.”

Hoe zijn jullie aan de slag gegaan met 
jullie gezondheidsproject?



“Een van de zaken die uit die brainstorms 
kwamen, was mentale veerkracht. Er werd al 
redelijk wat van thuis gewerkt en er ontstond 
een cultuur van veel mailverkeer ’s avonds 
waarop je geacht werd te antwoorden. Het 
voorstel van de werkgroep was om mails na 
19 uur ’s avonds tegen te houden, maar daar 
was het management het niet mee eens. Nu 
krijgen we wel een pop-up in Outlook als we 
mails willen versturen ’s avonds laat of ’s och-
tends vroeg. Dat is ook een vorm van nudging 
want je gaat 2 keer nadenken voor je mailt.”

“Elke medewerker kreeg een waterfles met 
het logo van de stad en ook nieuwe medewer-
kers krijgen een exemplaar. Waterdispensers 
hadden we al. Ook hebben we elke eerste 
dinsdag van de maand fruit op het werk. 
Het was de bedoeling om een aantrekkelijk 
fruithoekje te maken, maar daar stak corona 
een stokje voor.”

“Tot slot hebben we ook een fietsvergoeding 
voor iedereen die zich tijdens de werkuren 
met de fiets verplaatst en voor wie met de 
fiets naar het werk komt. We hebben een 
degelijke, afsluitbare fietsstalling waar ook 
elektrische fietsen veilig kunnen staan. 
Verder werd recentelijk fietsleasing goedge-
keurd, maar wordt momenteel nog concreter 
uitgewerkt.”

“Iedereen heeft ondertussen een zit- en 
stabureau. Dat wil niet zeggen dat iedereen 
het gebruikt, maar de mogelijkheid is er wel. 
De verantwoordelijkheid ligt nog altijd bij de 
medewerkers zelf. Ook de bureaustoelen zijn 
allemaal vernieuwd en kunnen nu op maat 
afgesteld worden. Daarnaast vroegen we aan 
de technische school van de gemeente om sa-
men met de leerlingen IT en elektronica een 
trapmotivator te maken. Die hangen we dan 
onderaan de trap en als je de sensor passeert, 
krijg je een leuke boodschap die motiveert 
om de trap te nemen. Vroeger hadden we zo 
in de buurt een grootwarenhuis waar de trap 
van de ondergrondse parking pianotoetsen 
had. Kinderen vonden dat geweldig.”

“Ons volgende project is een gemakkelijk 
aanbod van gezonde voeding. Zodat je iets 
gezonds kan bestellen voor je lunchpauze, 
maar ook om eventueel mee te nemen naar 
huis. Daarvoor hebben we op voorhand een 
bevraging gedaan omdat dat wel een grote 
investering is. Dat komt echter moeilijk van 
de grond. We werken nu met een partner uit 
de sociale economie die een app ontwikkelde 
waarmee je soep of gezonde broodjes kan 
bestellen, betalen en laten leveren. Maar van-
wege corona kunnen we dat nu niet imple-
menteren, er is te weinig volk op kantoor. Het 
uitgangspunt is om uitsluitend een gezond 
aanbod aan te bieden.”

“Zo willen we ook de snoepautomaten 
vervangen, door een gezonder alternatief. 
Daarom zoeken we nu een andere leveran-
cier, maar dat loopt niet van een leien dakje. 
We willen ook dat je met de kaart of elek-
tronische maaltijdcheques kan betalen en 
bovendien moet de automaat in de moeilijk 
toegankelijke kelder raken. Zo sleept dat al 
een jaar aan.”

“We zijn verder aan het experimenteren 
met peukenzuilen in plaats van de klassieke 
asbakken tegen de gevel, maar we zoeken 
nog de beste plek voor zo’n zuil. Bovendien 
is dit niet goedkoop, want de firma moet de 
peukenzuilen regelmatig komen legen, om 
de peuken vervolgens te recycleren. Roken ge-
beurt ook in eigen tijd, je moet dus uittikken 
voor je rookpauze en daar is best wel sociale 
controle op.”

“Het slagen van een gezondheidsproject staat 
en valt bij goede trekkers binnen de organi-
satie. Samen met de personeelsverantwoor-
delijke en de preventieadviseur proberen we 
het thema ‘gezonde werkvloer’ levendig te 
houden: niet enkel oog voor veiligheid en er-
gonomie op de werkvloer, maar ook aandacht 
voor gelukkige en gezonde medewerkers. 
Naast trekkers, is ook het draagvlak enorm 
belangrijk. Het management moet het ook 
belangrijk vinden dat er rond gezondheid 
gewerkt wordt en dat daar de nodige tijd en 
budgetten voor vrijgemaakt worden.”

“Om de initiatieven die je opzet te laten 
slagen, is nudging erg belangrijk. Zo hebben 
wij via Sport Vlaanderen tal van stickers met 
leuke boodschappen opgehangen. Daarmee 
moedigen we mensen aan om de trap te 
nemen in plaats van de lift. We merken wel 
dat we die materialen regelmatig moeten 
veranderen omdat ze anders deel worden 
van het interieur en hun effect verliezen. Voor 
wisselwerken zoeken we ook nog nudgingma-
terialen, zodat je er regelmatig aan herinnerd 
wordt om van houding te veranderen.”

“Ons personeel mocht al beperkt sporten 
tijdens de werkuren. Zo heeft iemand die 
voltijds werkt recht op een uur per week sport 
en wie halftijds werkt, krijgt een halfuur. Dat 
wordt geregistreerd via de personeelsdienst, 
maar het systeem zou herbekeken moeten 
worden. We merken dat onze medewerkers 
er nog te weinig gebruik van maken omdat 
het niet flexibel genoeg is. Je kan enkel kiezen 
tussen badminton, gezondheidswandelen en 
lopen. Wie dus een andere activiteit wil doen 
of op een ander moment wil sporten, kan 
dat niet. Ik zou veel liever een toegankelijk 
aanbod hebben waaraan je kan deelnemen 
als het jou uitkomt, bijvoorbeeld via fitcoins. 
De flexibiliteit is er want sinds corona mogen 
we in- en uittikken via een app wanneer we 
willen, zolang het in samenspraak is met de 
teamverantwoordelijke. Maar je krijgt nu 
situaties waarin mensen hun lunch aan hun 
bureau opeten om vervolgens toch maar 
betaald te kunnen gaan sporten. Dat is de 
wereld op zijn kop. Ik denk dat we beter die 
uren niet meer betalen en dat geld op een 
andere manier investeren, bijvoorbeeld door 
korting te geven op een fitnessabonnement, 
maar dan kom je niet meer tegemoet aan de 
bijkomende doelstelling, namelijk je collega’s 
ook op een informele manier ontmoeten. Zo 
kan je wel sporten wanneer je wil, tijdens of 
na de uren, want onze werktijdens zijn toch 
flexibel. Dan kom je meer mensen tegemoet, 
denk ik. Nu maakt nog geen vierde van de 
medewerkers hier gebruik van en het zijn 
altijd dezelfde mensen.”

Welke realisaties hebben jullie 
verwezenlijkt met het project?

Wat staat er nog op de planning?

Wat zijn de ingrediënten voor een 
geslaagd gezondheidsproject?

Welke initiateven bestonden er al?

“Het management moet 
het ook belangrijk vinden 
dat er rond gezondheid 
gewerkt wordt”

“Het sportaanbod is 
niet flexibel genoeg”

“De werkgroep 
werkt nog te weinig 
systematisch”



“Een van de pijnpunten waaraan we nog 
willen werken, is de ruimte op kantoor. We 
zitten met teveel mensen dicht op elkaar 
en dan krijg je concentratieproblemen of 
geluidsoverlast. Er waren eerst uitbreidings-
plannen, maar door het flexwerken is dat van 
tafel geveegd. Het evenwicht tussen individu-
ele bureaus en gedeelde werkplekken is een 
moeilijke oefening. Mensen zijn ook gewoon-
tedieren en gaan spontaan toch bij hun team 
zitten. Je hebt dan ook per team nog een balie 
waar de dienstverlening moet gebeuren en 
waar materiaal in de kasten ligt.” Binnen de 
organisatie zijn wel enkele stille werkplekken 
gecreëerd en werden er ook koptelefoons 
aangekocht die het omgevingsgeluid dem-
pen. Er wordt altijd wel meegedacht om met 
haalbare oplossingen tegemoet te komen aan 
vragen van medewerkers.

“Eigenlijk werkt de werkgroep nog te weinig 
systematisch, we doen dat zo’n beetje tussen 
de soep en de patatten door. Na onze laatste 
samenkomst zei de preventieadviseur terecht 
dat we eigenlijk bij elke meeting dezelfde 
zaken herhalen, maar er niets verandert. 
Sommige dingen heb je zelf niet in de hand 
want je bent van zoveel diensten en factoren 
afhankelijk. Het is niet omdat de werkgroep 
een leuk idee heeft, dat degenen die het 
moeten uitvoeren dat ook zo zien. Daar gaan 
zoveel mensen over met elk een andere visie. 
Dat is best frustrerend.”

“We merken dat de initiatieven vanuit de 
personeelsraad spontaan gezonder werden, 
zonder tussenkomst van de werkgroep. 
Vroeger was ons nieuwjaarscadeau vaak een 
fles drank of een doos pralines. Nu hadden 
ze in de foyer een soort markt opgezet met 
verschillende kraampjes met verse groenten 
en recepten voor soep of stoofpotjes. Je kreeg 
dan zo’n opplooibare, geïsoleerde draagmand 
cadeau en dan mocht je groenten en recepten 
uitkiezen. Ook hebben we nu op recepties 
altijd een volwaardig alcoholvrij alternatief, 
zoals alcoholvrije cava of mocktails. Dat slaat 
wel aan. Onlangs had iemand in de cafetaria 
een vlaggenlijn opgehangen waar iedereen 
een positieve boodschap rond het werk 
mocht opschrijven. Verschillende mensen 
deelden zo hun kleine gelukjes. Je merkt wel 
dat er een aantal medewerkers echt bezig zijn 
met gezonder leven en dat zij dat appreciëren 
als wij daarrond initiatieven nemen.  Je wilt 
ook voorkomen dat mensen uitvallen, dus 
zorg je dat ze zich goed voelen in hun vel en 
daardoor hun werk ook beter gaan doen.”

Waar lopen jullie nog tegenaan bij jullie 
initiatieven?

Welke reacties bracht het project 
teweeg bij de medewerkers?


