
Vitale medewerkers, dé kracht van een organisatie!



Geestelijke gezondheid

Samenwerking: preventieadviseur
Logo Leieland

Bestaande actie: Rode Neuzen Dag
Nieuwsbrief: voorkomen burn-out
Activiteit: complimentjesweek
Traktaat: anti-stressbal

Beleid: tevredenheidsenquête
aanwezigheidsbeleid
onthaalbeleid



Beweging

Samenwerking: sportdienst
Logo Leieland
preventieadviseur (www.starttostand.be, ergonomisch 
advies)

Bestaande actie: www.10000stappen.be
strapdag

Nieuwsbrief: sedentair gedrag
promoten bedrijfsfietsen

Activiteiten: trappenactie
staand vergaderen
stappencompetitie: sportsessies en lunchwandelingen
uitdagingsspel

http://www.starttostand.be/
http://www.10000stappen.be/


Voeding 

Samenwerking: Logo Leieland & diëtiste

Actie: herfst/winter: 2x soep/week
lente/zomer: 1x fruit/week

Nieuwsbrieven 2016: gezonde voeding: ontbijt, tussendoortjes, lunch, drankjes
Activiteiten: receptenboekje & prijs (Fruit Lambrecht-Baart)

nieuwjaarsreceptie, personeelsreis, dag van de medewerker,
nieuwjaarsgeschenk 

Traktaat: peperkoek, notenmengeling, plopkoek, yoghurt + productfiche
(advies diëtiste)



Inspiratie 

VAN VOOR

Bestaande acties

Andere besturen (via Logo Leieland)

(Internationale) literatuur

nieuwjaarsreceptie

personeelsreis
fruit voor studenten

nieuwjaarsgeschenk

Dag van de medewerker



Projectmatige werkwijze 

1. Een werkgroep oprichten met leden van gemeente en OCMW

2. Samenwerking met een regionale partner (bijv. Logo Leieland) en een visie uittekenen 
op de gewenste samenwerking

3. Jaarlijks samen een planmatig actieplan met timing vaststellen (ingebed in de 
beleidsdoelstellingen) en het budget berekenen

4. Interne belanghebbende diensten betrekken (bijv. sportdienst, welzijnsdienst, 
preventieadviseur,…) en contacten leggen met lokale leveranciers (soep/fruit)



Nieuwsbrieven: thema’s

Bestaande acties 

Acties

Samenwerking Logo Leieland

Samenwerking diensten

Brainstormen





5. Personeelsleden betrekken door de aanstelling van buddies (zeker bij de buitendiensten): 
collega’s enthousiasmeren en praktische ondersteuning



6. Het actieplan nauwgezet opvolgen en periodieke overleggen met de werkgroep en de 
regionale partner inplannen + terugkoppeling naar kernteam

7. Na afloop het jaar evalueren (evaluatie door de personeelsleden bijv. a.d.h.v. een enquête 
en evaluatie door de werkgroep) + toelichting aan collega’s





Tips van ons

- Internationale literatuur nalezen over gezondheidsbeleid op het werk: sommige landen 
staan al veel verder op het vlak van een gezondheid op de werkvloer

- Praktijkvoorbeelden opvragen bij andere besturen

- Koppeling aan bestaande initiatieven
- Hetzelfde aanbod voor het administratief en het technisch personeel 

- Aandacht voor fysieke, emotionele en mentale gezondheid

- Aandacht voor informeren, sensibiliseren en activeren

- CBS, GR en OCMW-raad betrekken bij de acties

- Het project doortrekken naar andere activiteiten
- Indien mogelijk alles op kosten van het bestuur houden: grote appreciatie door de 

personeelsleden

- De communicatie grafisch aantrekkelijk maken



Tips/ideeën van jullie? 


