LOTUS BAKERIES
“Gezonde medewerkers zijn ook goed voor
de gezondheid van ons bedrijf”

Waarom doet uw bedrijf mee aan Jobfit KMO? Wat was het
doorslaggevende argument?
Eén van de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid ‘care for today – respect for tomorrow’
is het welzijn van onze medewerkers. Hierbinnen passen perfect initiatieven rond meer
beweging op en via het werk, en een gezonde voeding.
We beseffen als bedrijf zeer goed dat ‘gezonde’ medewerkers ook goed zijn voor de
‘gezondheid’ van ons bedrijf.
Een gezondheidsproject/ -beleid vraagt specifieke deskundigheid. Hoe
zou Jobfit KMO hierbij kunnen helpen?
Het is belangrijk om over advies en tools te beschikken die de juiste aanpak
ondersteunen, zodat er een effectief gezondheidsbeleid in ons bedrijf kan gerealiseerd
worden. Een bedrijfsoverkoepelende ondersteuning en het delen van informatie via
Jobfit KMO heeft hierbij zeker een grote toegevoegde waarde.
KMO’s
hebben
wellicht
beperkte
middelen
voor
gezondheidsactiviteiten of een gezondheidsproject. Toch gaat u van start,
hoe zal uw bedrijf dit aanpakken?
De zorg voor onze medewerkers zit al lang in het DNA van onze onderneming. We
hebben op dit vlak al initiatieven genomen en de ondersteuning van Jobfit KMO zal dit
alleen nog maar versterken.
Gezondheidsactiviteiten
of
een
gezondheidsproject
moet
aanvaardbaar zijn voor uw medewerkers. Hoe zou een activiteit of project
eruit moeten zien zodat dit aanslaat bij uw werknemers?
Een gevarieerd aanbod, leuke initiatieven die de medewerkers aanspreken, tijdige
consultatie en inspraak van de medewerkers, … zijn zeker elementen die een groot
draagvlak kunnen bieden. Uiteindelijk moeten onze medewerkers hier spontaan en
graag aan deelnemen om succesvol te zijn.
Wat gaat uw bedrijf concreet doen met Jobfit KMO?
We gaan zeker de aangeboden tools en advies gebruiken om ons gezondheidsbeleid
aan te scherpen. Wij denken hierbij aan het aanbieden van bewegingsinitiatieven in
groep ‘start to move’, verder promoten van woon-werkverkeer per fiets en voorzien
van gezonde snacks zoals fruit.

