
Het Nieuwe Werken – 
Sportief bekeken



= een middel dat bijdraagt aan een 
klantgericht, efficiënte en wendbare 
organisatie waar het goed is om te werken

Het Nieuwe Werken



Dit houdt oa in:

- flexibele werkplek = activiteitgerelateerde werkplek 
(basiswerkplek, concentratiewerkplek, werkplek informeel/formeel overleg,
…)

- telewerken = thuis werken
- satellietkantoren
- flexwerken = flexibele werktijden
- clean desk
- …

Het Nieuwe Werken



Het Nieuwe Werken = 
MEER!

Gezondheidsbeleid

- BEWEGEN
- GEZONDE VOEDING



Waarom ‘gezondheidsbeleid’ 
integreren op het werk?

- FINANCIEEL
- INTERN
- IMAGO
- BEVLOGEN WERKNEMERS



FINANCIEEL: 

Gezonde werknemers kosten minder geld.

- terugdringen verzuimkosten
- verhogen productiviteit
- kostenbesparing
- langere inzetbaarheid



INTERN:

• Gezonde werknemers werken efficiënter. 
• Minder kans op arbeidsgerelateerde 

ongevallen
• Werknemer die fit is maakt minder snel 

fouten, wat het werkproces ten goede 
komt



IMAGO:

• Werknemers zijn het visitekaartje van het 
bedrijf.

• Vele organisaties zijn trots op hun 
aandacht voor de gezondheid van 
medewerkers en tonen dit graag aan hun 
medewerkers en klanten.

• Gezondheidsbeleid kan zo bijdragen aan 
de werknemerstevredenheid en een goed 
imago



BEVLOGEN WERKNEMERS:

• Goede sfeer en positieve energie in de 
organisatie zijn belangrijke voorwaarden 
voor succes.

• Aandacht voor het leren en ontwikkelen 
van de werknemers is een nuttige 
investering.

• Door beweegactiviteiten te faciliteren 
draagt men bij aan teambuilding en 
bevlogenheid van werknemers.

 → gevolg: een positieve dynamiek binnen 
de organisatie.



ZITTEN = HET NIEUWE ROKEN

Bij lang zitten:
→ Meer kans op overgewicht en obesitas
→ Meer kans op diabetes II
→ Meer kans op cardiovasculaire aandoeningen
→ Meer kans tot de ontwikkeling van chronische aandoeningen
→ Maakt minder productief
→ Maakt minder creatief
→ Maakt depressief
→ Constante druk op de lage rug

WE ZITTEN ONS DUS ZIEK!
→ Zelfs de perfecte bureaustoel leidt tot verstarring



ZITCULTUUR is lastig te 
doorbreken – doch de 

ZITepidemie is vrij makkelijk te 
bestrijden → door wat meer 

rechtop te staan!!



METHODIEK

Gedragsverandering inzake 
gezondheidsbeleid creëren bij het personeel

→ Hanteren van de interventiemix (3 basisstrategieën - de 3 V’s 
genoemd): biedt meer garantie op succes en vergroot het effect. 
Het louter aanbieden van kennis en info is onvoldoende om 
gezond(er) te gaan leven:

- het tot stand brengen van Voorschriften
- het geven van Voorlichting
- het creëren van Voorzieningen



het tot stand brengen van 
Voorschriften: 

Het houden van toezicht, pleitbezorging voor 
wetgevende maatregelen, reglementeren, 
beleidskader te beïnvloeden,…



het geven van Voorlichting: 

• Sensibilisering

• Werken op 3 niveaus:
- het management: basisprincipes aanleren en wijzen op welke rol dient 

opgenomen worden binnen de realisatie van het programma

- het team: interne gezondheidscoaches opleiden, die ervoor zorgen dat de 
boodschap onmiddellijk in de praktijk wordt omgezet → dag in dag uit medewerkers 
motiveren tot actie

- het individu: door middel van experiences verschillende thema’s op jaarbasis bij 
het personeel introduceren en geven zo de eerste aanzet tot actie.



PRAKTIJK

→ Voorlichting:  sensibilisering aan de hand van brochures, 
infosessies, vormingen, trainingen, affiches, banners,…
- communicatie: herhaling!
- pop-ups digitaal: tips&tricks
- gezondheidstips – eenvoudige beweegtips
- interactieve beweegtentoonstelling
- workshops

Campagnebeeld Fit&Gezond:



het creëren van Voorzieningen: 

faciliteren door een gezonde keuze 
vanzelfsprekend te maken, door de 
beschikbaarheid van gezonde keuze te 
vergroten, de kostprijs te verlagen, de 
gezonde keuze aantrekkelijker te maken…



PRAKTIJK
→ Voorzieningen: 

* Niet-Infrastructureel:
Spieren tussen door aan het werk zetten: 
elke 20 tot 30 minuten opstaan en even rondlopen
organiseren van diverse acties

* Beweegmomenten: 
Fitkalender
Installeren van software die computer enkele 

minuten stillegt
Installeren van software die waarschuwt dat het tijd is 

voor een wandeling, beweegmomentje



* Infrastructureel:
- Inrichten van een dynamische werkplek

° Bureaufiets: Met een bureaufiets kun je werken aan 
een bureau én tegelijkertijd ben je in beweging

° Zit-Sta stoel: Zitten, balanceren en bewegen, het is 
mogelijk met een zit/stastoel

° Beweegkruk: Zitten, balanceren en bewegen



° Zit-sta bureau met stastoel:

° Fietsbureau met bureaublad:

° Slimme bureaustoel: Deze stoel geeft zelf aan 
wanneer het tijd wordt om te gaan staan

° Zitbal: Zitten, balanceren en bewegen, het is 
mogelijk met de zitbal

° actieve werkplektools (minicrosstrainer, alert timer, 
zitkussen,…)



° Zitbal: Zitten, balanceren en bewegen, het is 
mogelijk met de zitbal

° actieve werkplektools (minicrosstrainer, alert timer, 
zitkussen,…)



- Inrichten van een dynamische vergaderplek:
° staande vergaderingen zijn 33% sneller 

afgelopen, verhogen de productiviteit van de vergadering

° wandelvergaderingen



Interessante links

www.oost-vlaanderen.be
www.nisb.nl
www.fit4work.be
www.partena-vitaliteit.be
www.nvgezond.be


