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▸ Expertisecentrum en partnerorganisatie van de Vlaamse overheid

▸ Missie: zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen helpen om gezond(er) te leven

▸ Hoe?

• Met onderbouwd en onafhankelijk advies

• Opleidingen

• Ontwikkelen en implementeren van instrumenten en methodieken

• Op maat van de betreffende setting of doelgroep

▸ Via uitgebreid netwerk van (bedrijfs)gerelateerde partners

Vlaams Instituut Gezond Leven



Waarom voeren we best een gezondheidsbeleid?

Is werken aan gezondheidsbevordering nodig?





▸ Volwassenen zitten gemiddeld tussen 8 en 9 uur stil

▸ Slechts een derde besteedt minstens 30 minuten per dag aan (minstens matige) 

lichaamsbeweging

▸ 32% van de bevolking (15+) geeft psychische problemen aan

▸ 34% geeft last van werkstress

▸ Ongeveer 20% van de volwassen rookt, maar in de bouw, transport & horeca 

lopen deze cijfers op tot 30% en 40%

▸ Hoger geschoolden scoren significant beter dan lager geschoolden

▸ Managers en directie zijn meer met gezondheid bezig dan de arbeiders en 

bedienden

Bronnen: Gezondheidsenquête (WIV), IDEWE, Gezonderzoek, enz

Gezondheidstoestand van de Belg



▸ Bijna de helft (48%) van de volwassen bevolking heeft overgewicht, 14% is obees

▸ Vooral in de sectoren bouw, voeding, metaal, chemie en transport ligt het BMI 

hoger

▸ Slechts 1 Vlaming op 3 eet dagelijks rauwe groenten, slechts 5% eet dagelijks 

groenten uit blik en maar 1 Vlaming op 3 eet dagelijks warme groenten

▸ 44% van de bevolking eet niet dagelijks fruit (30% haalt de aanbevolen 

hoeveelheid van 2 tot 3 stukken fruit per dag)

▸ Hoe hoger het opleidingsniveau => hoe hoger de consumptie van water, 

groenten en fruit.

▸ Managers en directie zijn meer bezig met voeding dan de arbeiders en bedienden 

Bronnen: Gezondheidsenquête (WIV), IDEWE, Gezonderzoek, Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2014

Toegepast op voeding





Wat kunnen ondernemingen doen?



▸ …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, …

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 dat aandacht heeft voor werknemers met specifieke noden en –

behoeften op vlak van gezondheid

▸ … een beleid waarbij verschillende afdelingen samenwerken eventueel met 

externe dienstverleners

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

bedrijfsdoelstellingen (Welzijn, HR, MVO) van de organisatie

Een preventief gezondheidsbeleid is…



Wat is de win voor ondernemingen?



Voordelen van een gezondheidsbeleid

ENWHP 2004, Making the case for workplace health promotion 
(WHP). Analysis of the effects of WHP





Waarom een voedingsbeleid voeren?

 De werknemers consumeren een derde tot de helft op het werk.

De setting bepaalt wat je eet (cafetaria, automaat, aanwezigheid drank enz)

 Gezond eten draagt bij tot een evenwichtige energiebalans en helpt je 

medewerkers om een gezond gewicht te houden of te krijgen.

 Minder gezondheidsproblemen: gezonde voeding zorgt voor een verminderde 

kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, osteoporose, sommige vormen 

van kanker, zwaarlijvigheid en lagerugpijn, en kan het aantal 

bedrijfsongevallen doen dalen.



Een verhoogde veerkracht: medewerkers die gezond eten, hebben een betere 

geestelijke veerkracht. Dat resulteert in een positiever zelfbeeld, meer 

zelfvertrouwen, meer zelfwaardering, een betere zelfkennis en meer 

vastberadenheid.

Een betere gemoedstoestand: gezond eten draagt bij tot een goede 

gemoedstoestand en vermindert de kans op stress, depressie en angst.

Een betere werksfeer: gezonde voeding creëert een betere sfeer en verhoogt 

de teamgeest en het werkplezier.

Beter slapen: gezond eten heeft een positief effect op de slaapkwaliteit.



Hoe doe je dit?



Met de kadermethodiek Gezond Werken

= 3 beleidsinstrumenten die je ondersteunen 

om je beleid op een wetenschappelijk onderbouwde manier aan te pakken 



Beleidsinstrument 1: Stappenplan voor ondernemingen

In 7 stappen naar een 
gezondheidsbeleid op het werk!



 Wat is de aanleiding en gebruik deze eventueel als argument

 Overtuig leidinggevenden, sleutelfiguren én werknemers om hun schouders te 

zetten onder een bedrijfsbeleid dat werknemers motiveert tot gezonde leef- en 

voedingsgewoonten.

 Ondersteuning management = cruciaal

Argumentatie belangrijk. Bewustmaking via cijfergegevens

Probeer gezondheidsbeleid in te passen in visie van bedrijf

Waarom cruciaal? Voorbeeldfunctie, budget, tijd en mandaat

 Betrek de werkvloer

Bevraag wie een rol wil opnemen, of wie welke expertise heeft

Betrek preventieadviseur, Hr, facility, aankoopdienst, communicatie

Stap 1 - Creëer een draagvlak



 Gebruik hiervoor de aanwezige overlegstructuren of richt een werkgroep op.

- Zorg voor een goede samenstelling (mix van directie/leidinggevenden, 

preventie, HR, medewerkers, maar ook facility en communicatie, …)    

- Zorg dat de werkgroep een duidelijk mandaat heeft met een trekker/voorzitter

- Leg de doelstelling en de frequentie van de werkgroep vast

- Rapporteer regelmatig aan directie, maar ook naar de medewerkers



 Communicatie

- Vertel je verhaal, welke keuzes je maakt en waarom

- Denk na over een logo en visuele identiteit

- Wees origineel, toegankelijk en spreek de doelgroep aan

- Positieve boodschap: keuze aanbieden, niet wegnemen

= Creëren van een gezonde omgeving en niet verbieden van ongezonde opties

- Vergeet de leidinggevenden/diensthoofden/ploegleiders niet 

- Werk met sleutelfiguren en ambassadeurs om medewerkers te overtuigen



Zowel van de medewerkers als van de organisatie

▸ Breng de huidige situatie in kaart? 

Waar wil het bedrijf naartoe?  Wat is de visie van het management?

Welke zijn de noden of behoeften van de collega’s? 

Wat zijn de opportuniteiten, knelpunten, eventuele weerstanden?

Hoe ? Via werkgeversbevraging, informele gesprekken, … 

▸ Breng mogelijke onderdelen van voedingsbeleid in kaart 

Welke acties heeft de organisatie reeds ondernomen of wat kan je doen in 

de cafetaria, snack-en drankautomaten, keuken medewerkers, koelkast… 

Zijn er afspraken en regels bvb met facility, keuken, aankoop

Werd er reeds samengewerkt met een diëtist

Hoe ? Gebruik hiervoor de gezondheidsmatrix

Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart



Beleidsinstrument 2: Gezondheidsmatrix



 Bespreek de resultaten van de matrix en bepaal 

prioriteiten/doelstellingen.

 Maak dit zo concreet mogelijk 

 Kies haalbare doelstellingen en bepaal een realistische timing bvb.

• Tegen het einde van dit jaar is er een aanbod aan fruit 

• Vanaf volgende maand is er water ter beschikking op alle afdelingen.

• Tegen het einde van dit jaar is x procent van de medewerkers tevreden 

over het aanbod in het bedrijfsrestaurant.

• Tegen x zijn er afspraken gemaakt met de leverancier van broodjes over 

de evenwichtige samenstelling van het aanbod.

• …

Stap 3 : Bepaal prioriteiten en doelstellingen



▸ Sensibilisatiemateriaal omhoog hangen

▸ Cursussen over gezonde voeding, gezond koken of etiketten lezen

▸ Infosessie voor de ploegenarbeiders/ opleiding voor de kok of keukenpersoneel

▸ Gezonde keuze/recept/drank in de kijker plaatsen

▸ Gezonde recepten uitwisselen of tips rond gezonde voeding verspreiden

▸ Testen verspreiden rond gezonde voeding

Educatie:



Omgevingsinterventies

▸ Inrichting van cafetaria aanpassen bvb gezond op ooghoogte en 

ongezond onderaan

▸ Ongezond aanbod afbouwen en gezonde promoten en 

uitbouwen

▸ Gratis water en fruitmanden voorzien, ook in vergaderlokalen

▸ Fruit en gratis gearomatiseerd water voorzien tijdens 

personeelsfeesten enz

▸ Aangepaste voeding voor diabetici of mensen met allergieën

▸ Goede voorbeeld geven als leidinggevenden 



▸ Afspraken met cateraars om meer gezonde alternatieven aan te bieden

▸ Afspraak om gezonde voeding aan te bieden bij (externe) vergaderingen

▸ Prijsbeleid hanteren die gezond goedkoper maakt en ongezond duurder

▸ Tijdens onthaal medewerkers wijzen op afspraken bv bij verjaardagen gezond 

trakteren

▸ Afspraken rond eten tijdens Ramadan

▸ Afspraak om gezonde voeding af te geven als geschenk

Regels en afspraken:



▸ Persoonlijk voedingsadvies aanbieden aan personeel

▸ Persoonlijk advies aanbieden aan personeel die in ploegen werkt

▸ Diëtiste uitnodigen in bedrijf of vast aanspreekmoment in de onderneming 

voorzien

Zorg en begeleiding:



 Idealiter: mix van acties obv beginsituatie en prioriteiten 

 Toets de acties af met de directie/medewerkers

 Leg doelgroep, timing, budget en werkafspraken vast

 Bepaal eindverantwoordelijke voor elke actie 

 Giet dit in een actieplan en laat dit goedkeuren door directie/management.

Tips:

▸ Geleidelijk werken, anders veel kans op weerstand

▸ Gebruik nudgingtechnieken, zodat gezonde keuze de evidente keuze is

▸ Belangrijk aspect: plezier, fun

▸ Laagdrempelige initiatieven (start to)

▸ Competitie/goede doelen of met duidelijk doel werken kan werken

▸ Beloningen kunnen helpen

Stap 4: Werk acties uit



 Communiceer de actie/acties

 Besteed extra aandacht aan de kick off of het startmoment

 Maak duidelijk dat dit door management ondersteund wordt en betrek hen bij 

de deelname activiteiten

 Gebruik mix aan communicatiekanalen: Ad Valvas, bedrijfskrant, website,   

Intranet, digitale borden, sms, kleedkamer, extra bijlage/folder bij loonfiche

 Werk met de ambassadeurs om het verhaal te versterken

 Vier successen en voorbeeldverhalen

 Maak een tussentijdse evaluatie en stuur bij indien nodig

Stap 5:  Voer acties uit



 Om te evalueren in welke mate acties effect hadden, vertrekt men best van de 

beginsituatie en de doelstellingen (bvb aan de hand van de gegevens uit stap 2).                        

Bekijk ook het proces (bvb is wat gepland werd ook uitgevoerd en wat zijn de 

reacties van de WN’s) en de kosten/baten.

 Maak een evaluatierapport op en stel dit voor aan het management en de 

directie

 Vergeet de sleutelfiguren en de werknemers niet bvb via intranet of 

personeelsblad

Stap 6: Evalueer en stuur bij



 Pas acties aan of vervang ze op basis van het evaluatierapport uit stap 6.

 Integreer gezonde voeding in de dagdagelijkse routine bvb steeds gezonde 

alternatieven aanbieden, vaste rubriek in personeelsblad

 Integreer succesvolle acties in het beleid en laat deze jaarlijks terugkomen

 Speel in op jaarlijks terugkomende Nationale of Vlaamse campagnes 

 Voer ook regelmatig nieuwe acties toe (cfr matrix)

 Probeer de werkgroep te laten verder bestaan en eventueel aan te vullen met 

andere thema’s 

Zoek aansluiting bij de visie van het bedrijf en andere overlegorganen in het 

bedrijf bvb MVO, duurzaamheid, mobiliteit werkgroep, enz.

Stap 7: Pas aan en veranker



Wat zijn de succesfactoren?

▸Duidelijke visie

▸Planmatig en onderbouwd werken

▸Voldoende capaciteit en leiderschap

▸Participatie van de werknemers

▸Communicatie

▸Samenwerking en netwerking

▸Voorbeeldrol



Meer info over preventief gezondheidsbeleid                      
=>  www.gezondwerken.be

Website met meer info over wat is gezond werken, stappenplan, 

gezondheidsmatrix en de succesfactoren van een preventief 

gezondheidsbeleid.

Met interessante thematische instrumenten en methodieken om te werken aan 

evenwichtige voeding/meer beweging/minder zitten/stoppen met roken en je 

beter in je vel voelen op het werk.

 Nieuwsbrief

 Opleidingen

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezond-werken
https://www.gezondleven.be/nieuwsbrief
https://www.gezondleven.be/opleidingen


gezondleven.be
gezondwerken.be

Bedankt voor uw aandacht

Silvia Van Cauter

Silvia.vancauter@gezondleven.be

02/4224951


