
Titel Aanbieder/ 

eigenaar 

Thema Doel Doelgroep  

algemeen/specifiek

Werkvorm Beschikbare 

materialen

Werkingsgebied Contactpersoon Adres Website E-mail Telefoonnr

Projecten/ campagnes

All Day Long Belgische telers van 

groenten en fruit 

(veilingen) en 

binnenlandse handel

Voeding verbeteren van 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers, 

werkgevers

campagne, wedstrijd online tools, tips en 

recepten, fruit- en 

groentenagenda

Vlaanderen www.alldaylong.be 

Bike to work Fietsersbond Beweging actief woon-

werkverkeer 

werknemers vorming + wedstrijd log-in op website met 

persoonlijk 

"fietsdagboek"

Vlaanderen Dieter Snauwaert Londenstraat 15, 

1050 Brussel

www.biketowork.be biketowork@fietsersbond.be 02/5027683

De Fitte 

Ondernemer

Sporta, Unizo Beweging (fietsen) verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werkgevers

werkgevers begeleiding, 

wedstrijd

fietsuitrusting, 

deelname 

fietswedstrijden, 

online tips, fietsboek, 

fietsschema's

Vlaanderen Geneinde 2, 2260 

Tongerlo

www.unizo.be/fitteonderne

mer

Ex rokers zijn niet 

te stoppen

Europese Commissie Rookstop Rookstop- begeleiding werknemers campagne online tool Vlaanderen www.exsmokers.eu/be-nl

Fit in je hoofd Vlaamse Overheid Mentale gezondheid Mentaal evenwicht werknemers campagne stappenplan, 

brochures, affiches

Vlaanderen www.fitinjehoofd.be

Health Events Voeding, beweging, 

stress, rookstop

Ondersteuning bieden 

bij het opzetten en 

organiseren van 

gezondheids-

campagnes/ events 

werkgevers begeleiding, 

ondersteuning

Vlaanderen Kristien Van den 

Wouwer

1740 Ternat www.healthevents.be info@healthevents.be 0474 30 37 43

Jobfit Vlaams Instituut voor 

Gezondheids-

promotie en 

Ziektepreventie 

Beweging, voeding verbeteren van 

voedings- en 

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers door het 

voeren van een 

gezondheidsbeleid

werknemers, 

werkgevers / bedrijven 

Agoria-sector

vorming, 

begeleiding, 

screening

brochures, 

evaluatierapport

Vlaanderen Frank Delaere G. Schildknechtstraat 

9, 1020 Brussel

www.vigez.be/werk frank.delaere@vigez.be 02/4224921

Jobfit KMO Vlaams Instituut voor 

Gezondheids-

promotie en 

Ziektepreventie 

Beweging, voeding verbeteren van 

voedings- en 

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers door het 

voeren van een 

gezondheidsbeleid

werknemers, 

werkgevers/KMO's

vorming, 

begeleiding, 

screening

brochure, website, 

sensibilisatie-

materiaal, online 

analyse-instrument

Vlaanderen Sanne Noens G. Schildknechtstraat 

9, 1020 Brussel

www.vigez.be/werk sanne.noens@vigez.be 02/422 49 57

nv gezond Vlaams Instituut voor 

Gezondheids-

promotie en 

Ziektepreventie 

Beweging, voeding verbeteren van 

voedings- en 

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers door het 

voeren van een 

gezondheidsbeleid

werknemers, 

werkgevers / KMO's

begeleiding, advies interactieve tools op 

de website

Vlaanderen Verina Servranckx G. Schildknechtstraat 

9, 1020 Brussel

www.nvgezond.be info@nvgezond.be 02/4224957

10 000 stappen Vlaams Instituut voor 

Gezondheids-

promotie en ziekte- 

preventie

Beweging verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers campagne, online 

begeleiding, 

wedstrijd

stappenteller, 

stappen-competitie, 

online registartietool, 

folders, affiches

Vlaanderen Ragnar Van Acker G. Schildknechtstraat 

9, 1020 Brussel

www.10000stappen.be ragnar.vanacker@vigez.be 02/4210963

Stressbuster Logo Oost-Brabant Stress, energie, 

motivatie

meer energie en 

minder stress door 

ontspanning

werknemers online instrument email-tips Vlaanderen Zara Van de Ven www.stressbuster.be stressbuster@logo-

oostbrabant.be

016/890605

Activiteiten

At Entreprise Pro velo Beweging actief woon-

werkverkeer

werkgevers brochure brochure "op de fiets 

naar het werk, een 

win-winformule voor 

u bedrijf"

Londenstraat 15, 

1050 Elsene

http://www.provelo.org/nl/e

nterprise

info@provelo.org 02/5027355

Actieve 

voedingsdriehoek

Vlaams Instituut voor 

Gezondheids-

promotie en 

Ziektepreventie 

Voeding, beweging verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers publicatie 

(meertalig)

affiches, folders, 

boeken, stickers, 

online testen 

Vlaanderen Erika Vanhauwaert G. Schildknechtstraat 

9, 1020 Brussel

www.vigez.be erika.vanhauwaert@vigez.be 02/4224926
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Bike coaching pro velo Beweging actief woon-

werkverkeer

werknemers coaching fietskit, uitlening fiets 

gedurende 2 weken, 

individuele 

begeleiding op het 

woon-werktraject 

gedurende 3 dagen 

Londenstraat 15, 

1050 Elsene

www.provelo.org/nl info@provelo.org 02/5027355

Car free day Komimo vzw (Koepel 

Milieu en Mobiliteit): 

leden zijn Autopia, 

Bond Beter 

Leefmilieu, 

TreinTramBus, 

Fietsersbond, Mobiel 

21, Taxistop, Trage 

Wegen en 

Voetgangersbeweging

. FietsenWerk vzw

Beweging actief woon-

werkverkeer, 

leefbaarheid

Lokale gemeenschap, 

werknemers en 

werkgevers

nog geen info 

beschikbaar

nog geen info 

beschikbaar

Kasteellaan 349 A, 

9000 Gent

http://www.weekvandemob

iliteit.be

info@komimo.be

De fiets werkt ! Fietsersbond Beweging actief woon-

werkverkeer

werknemers brochure brochure "De fiets 

werkt!"

Boomgaardstraat 22 

bus 59, 2600 Brussel

www.fietsersbond.be info@fietsersbond.be 03/2319297

Energy Lab Golazo Beweging, voeding verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers Inspannings- testen 

(screening), 

persoonlijk advies,  

begeleiding, 

infosessies/workshop

s, personal training

online 

trainingsschema's, 

voedingsplan, email-

begeleiding, sport- en 

voedingstips

Gent, Heusden-

Zolder, 

Zwijndrecht, Paal-

Beringen

Schoebroekstraat 8, 

3583 Paal-Beringen

www.energylab.be info@energylab.be 0474/841899

Enforma Beweging, voeding verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers Inspannings- testen 

(screening), 

persoonlijk advies,  

begeleiding, 

infosessies/workshop

s, personal training

interactief 

beweegplan, online 

informatiedatabank, 

voedingsplan, globale 

statistische 

verwerking

Vlaanderen Joren Vannyvel Ninoofsesteenweg 

207, 1755 Leerbeek

www.enforma.be info@enforrma.be 053/828450 

0497/705635

Ergo Advice Ergo Advice Beweging 

(ergonomie)

verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers advies, workshop ergonomisch 

bureelmateriaal

Vlaanderen Ankerstraat 66, 9100 

Sint-Niklaas

www.ergo-advice.be info@ergo-advice.be 03/7775200

Fiets je rijk Fietsersbond Beweging actief woon-

werkverkeer

werknemers en 

werkgevers

brochure brochure "Fiets je 

rijk"

Boomgaardstraat 22 

bus 57, 2600 

Berchem

www.fietsersbond.be info@fietsersbond.be 03/2319295

Fietseducatie voor 

bedrijven - 

Fietsacademie

Fietsersbond Beweging actief woon-

werkverkeer

werknemers vorming Twee opgeleide 

fietsdocenten 

Cursusmateriaal

Begeleiding van de 

praktijkoefeningen en 

de fietstocht

Uittesten van de 

elektrische fiets

Fietscontrole

Boomgaardstraat 22 

bus 57, 2600 

Berchem

www.fietsersbond.be/fietsac

ademie

fietsacademie@fietsersbond.b

e

03/2319295

Fitbus Provincie Antwerpen Beweging verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers Inspannings- testen 

(screening), 

persoonlijk advies  

persoonlijk 

trainingsschema

Antwerpen Joke Eeraerts Boomgaardstraat 22 

bus 1, 2600 Berchem

www.provant.be/vrije_tijd/s

port/jeugdsportfonds_cami/

sensibiliserende_eve/fitbus/i

ndex.jsp

fitbus@apbsport.provant.be 03/2406291

Fruitsnacks Fruitsnacks Voeding verbeteren van 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers, 

werkgevers

fruitlevering fruitmanden Vlaanderen Mierhoopweg 34, 

3850 Wijer-

Nieuwerkerken

www.fruitsnacks.be fruit@fruitsnacks.be 011/695280

Guest of gravity Fit & Well Beweging verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers beweegsessies Gent Jeroen Klinkaert www.guestofgravity.com jeroen.klinkaert@guestofgravit

y.com

0476/600516

Het Gezonde Net 

België

Het Gezonde Net 

België

Beweging, voeding verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers Inspannings- testen 

(screening), 

persoonlijk advies, 

online coaching, 

events, fitness

persoonlijk 

evaluatierapport, 

statistische 

verwerking 

resultaten, sportmed 

software, individueel 

beweeg- en 

voedingsplan

Vlaanderen Vremdesteenweg 41, 

2160 Wommelgem

www.hgnb.be 03/6332211
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HST Fietsroute Dienst Mobiliteit 

Vlaam-Brabant

Beweging verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers fietsroute Leuven-

Brussel

bewegwijzerd en 

filevrij fietstraject, 

plaksetjes, flyers

Vlaams-Brabant Julien Dekeyser mobiliteit@vlaamsbrabant.be

I change Brand New Day Beweging, voeding, 

stress, rookstop

verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers, meer 

energie en minder 

stress door 

ontspanning, rookstop-

begeleiding

werknemers interactief coaching-

programma

online tool Vlaanderen Park 51 site, 

Persilstraat 51C bus 

301, 3020 Herent

www.ichange.be info@brandnewday.eu 016/228893

IDEWE IDEWE Voeding, beweging, 

stress, rookstop

verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers, meer 

energie en minder 

stress door 

ontspanning, rookstop-

begeleiding

werknemers, 

werkgevers

Infosessies, beleids-

ondersteuning, 

analyse

brochures, affiches Vlaanderen Interleuvenlaan 58, 

3001 Leuven

www.idewe.be info@idewe.be 016/390411

Meer winst met de 

fiets. Fietsen 

brengt op !

Fietsersbond Beweging actief woon-

werkverkeer

werkgevers brochure brochure "Meer winst 

met de fiets. Fietsen 

brengt op!"

Patrick D’haese Boomgaardstraat 22 

bus 58, 2600 

Berchem

www.fietsersbond.be info@fietsersbond.be 03/2319296

Mensana Mensana Beweging verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers Inspannings- testen 

(screening), 

persoonlijk advies

flyers, folders Vlaanderen Gentsesteenweg 

132, 8340 Sijsele-

Damme

www.mensana.be info@mensana.be 050/728390

Menssana Menssana Voeding verbeteren van 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers, 

werkgevers

fruit- en groenten-

levering

fruit- en 

groentenmanden

Vlaanderen Terhulpensesteenwe

g 221B, 3090 

Overijse

www.menssana.com info@menssana.com 02/7704777

MENSURA MENSURA Voeding verbeteren van 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers Health screenings, 

workshops

voedingsflashes Vlaanderen Zaterdagplein 1, 

1000 Brussel

www.mensura.be info.edpb@mensura.be 02/5497100

Mental Matters Mental Matters Mentaal evenwicht, 

stress, rookstop

meer energie en 

minder stress door 

ontspanning bij 

werknemers, rookstop-

begeleiding 

werknemers individuele en groeps-

begeleiding

Vlaanderen Christophe Indigne Barend Van 

Orleyestraat 4, 8510 

Marke

www.mentalmatters.be 0472/747265

NICE Voeding verbeteren van 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers workshops, 

voordrachten

brochures, online-

testen

Vlaanderen Koning Albert II laan 

35 bus 56, 1030 

Brussel

www.nice-info.be info@nice-info.be 02/5528166

ParaMon Lifeclinic Europe verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers medische test 

(screening)

digitale 

gezondheidskiosk (te 

huur)

Vlaanderen Westerhoutpark 1A, 

2012 Haarlem (NL)

www.lifeclinic.eu info@lifeclinic.eu 03/6602296

Partena Partena Voeding, beweging, 

stress, rookstop

verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers, meer 

energie en minder 

stress door 

ontspanning, rookstop- 

begeleiding

werknemers, 

werkgevers

Inspannings- testen 

(screening), 

persoonlijk advies,  

email-begeleiding, 

infosessies/workshop

s

folders, interactieve 

tentoonstelling, 

beweegplan, 

interactief theater, 

workshops

Vlaanderen Carolien Boom J. Kluyskensstraat 1, 

9000 Gent

www.partena-gezond.be info@partena-gezond.be 09/2687241

Pro velo Pro velo Beweging verkeersveiligheid werknemers opleiding, vorming Londenstraat 15, 

1050 Elsene

www.provelo.org/nl info@provelo.org 02/5027355
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Provinciale 

mobiliteitspunten

Provincies en Vlaams 

Gewest

Beweging actief woon-

werkverkeer

werkgevers documentatie, 

advies, infosessies

documentatie over 

duurzaam woon-

werkverkeer

Provinciaal 

Mobiliteitspunt 

Antwerpen                                                                                                                                                                                                                                                            

Kaat De Koninck  

Staf Aerts

                                                                                                                                                                                                                                                                

Provinciaal 

Mobiliteitspunt 

Limburg                                                                                                                                                                                                                                                            

Pamela Uyttendaele

                                                                                                                                                                                                                                                                

Provinciaal 

Mobiliteitspunt Oost-

Vlaanderen                                                                                                                                                                                                                                                             

Tinneke De Caluwe

                                                                                                                                                                                                                                                                

Provinciaal 

Mobiliteitspunt 

Vlaams-Brabant                                                                                                                                                                                                                                                           

Hans Floré

                                                                                                                                                                                                                                                                

Provinciaal 

Mobiliteitspunt 

West-Vlaanderen                                                                                                                                                                                                                                                          

Katrien 

Vancraeynest

Cfr. website provincie www.provant.be/mobiliteit/be

drijfsadvies  

www.mobidesklimburg.be 

(zoek op wonen)    www.oost-

vlaanderen.be/mobidesk   

www.vlaamsbrabant.be/verke

er-mobiliteit/woon-

werkverkeer      www.west-

vlaanderen.be/mobidesk

mobiliteitspunt@admin.provant.

be     mobidesk@limburg.be   

tinneke.de.caluwe@oost-

vlaanderen.be                     -                        

pmp@oost-vlaanderen.be   

mobiliteit@vlaamsbrabant.be - 

hans.flore@vlaamsbrabant.be    

katrien.vancraeynest@west-

vlaanderen.be

Provant: 

03/2405130 - 

03/2405960 

Limb: 

011/238383 OVL: 

09/2677828 

VlBrab: 

016/267544 

WVL: 

050/403509

Ready 2 Improve Ready 2 Improve Voeding, beweging, 

stress, rookstop

verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers, meer 

energie en minder 

stress door 

ontspanning, rookstop-

begeleiding

werknemers, 

werkgever

Inspannings- testen 

(screening), 

persoonlijk advies,  

begeleiding,  

personal training

Vlaanderen Ooiendonk 5, 3000 

Leuven

info@ready2improve.eu 0496/693395

Sana Sana Voeding verbeteren van 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers, 

werkgevers

online begeleiding, 

workshops, 

screening 

voedingsaanbod, 

individueel advies

Vlaanderen Zultseweg 62/02, 

8790 Waregem

www.sanavoedingsadvies.be info@passionforhealth.be 056/611505

Sanavida Sanavida Beweging, voeding verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers Inspannings-testen 

(screening), 

individuele 

begeleiding, 

workshops

Vlaanderen Ariane Louwaege Deken De 

Winterstraat, 2600 

Berchem

www.sanavida.be ariane@sanavida.be 0478/291430

Sportievak Sportievak Beweging verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers organisatie sportieve 

dagactiviteiten, 

initiatielessen, 

voorzien van 

lesgevers, workshops

Vlaanderen Groeningelaan 40, 

8500 Kortrijk

www.sportievak.be info@sportievak.be 056/264420

SportReminder SportReminder Beweging, mentaal 

evenwicht

verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers sportinitiaties, 

workshops, 

teambuilding

Vlaanderen Veerle Franqui www.sportreminder.be 0497/948707

Still Movin - 

Attentia

Still Movin - Attentia Stress, energie, 

motivatie

meer energie en 

minder stress door 

ontspanning bij 

werknemers 

werknemers, 

werkgevers

training, coaching, 

workshops

Vlaanderen Tramstraat 61, 9052 

Zwijnaarde

www.stillmovin.mycms.com info@attentia-stillmovin.be 09/2808661

VBVD Vlaamse 

Beroepsvereniging 

van Voedings-

deskundigen en 

Diëtisten

Voeding verbeteren van 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werknemers individueel advies online zoekfunctie per 

locatie voor 

voedingsdekundigen 

en diëtisten

Vlaanderen Vergotesquare 43, 

1030 Brussel

www.vbvd.org/zoek.php 02/3808098

Vegefruit Vegefruit voeding verbeteren van 

voedings-gewoonten 

bij werknemers 

werkgevers plaatsing 

fruitautomaten

fruitautomaten Vlaanderen Bjorn De 

Schoenmaeker

www.fruitonderweg.be info@vegefruit.be 0475/700010

http://www.sanavoedingsadvies.be/
mailto:info@passionforhealth.be
http://www.sanavida.be/
mailto:ariane@sanavida.be
http://www.sportievak.be/
mailto:info@sportievak.be
http://www.sportreminder.be/
http://www.stillmovin.mycms.com/
mailto:info@attentia-stillmovin.be
http://www.vbvd.org/zoek.php
http://www.fruitonderweg.be/
mailto:info@vegefruit.be


VIGeZ Vlaams Instituut voor 

Gezondheids-

promotie en 

Ziektepreventie 

Voeding, beweging, 

mentale gezondheid, 

tabaks-preventie

verbeteren van  

bewegings- en 

voedings-gewoonten 

bij werknemers, meer 

energie en minder 

stress door 

ontspanning, tabaks-

preventie

werknemers, 

werkgevers

consultancy bij 

opzetten van een 

gezondheids-beleid, 

workshops, 

screening, advies

brochures, folders, 

affiches, websites

Vlaanderen Joeri Vannyvel G. Schildknechtstraat 

9, 1020 Brussel

www.vigez.be/werk joeri.vannyvel@vigez.be 02/4224937

VRGT Vlaamse Vereniging 

voor Respiratoire 

Gezondheidszorg en 

Tuberculose- 

bestrijding

Rookstop Tabaks-preventie werknemers vorming, opleiding Vlaanderen Michel Wouters Vredestraat 93, 2600 

Berchem

www.vrgt.be Michel.wouters@vrgt.be 03/2878016

We Bike Wewatt Beweging verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers fietsergometer fietsergometer Vlaanderen Katarina Verhaegen www.wewatt.be katarina.verhaegen@wewatt.b

e

Accommodatie/ infrastructuur  

Fitness.be Fitnessorganisatie 

vzw en de Belgische 

Beroepsvereniging 

voor de fitness- en 

welnessindustrie

Beweging verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers Fitness- en 

welnessclubs, 

trainers/ begeleiders

online zoekfunctie per 

locatie voor 

fitnessclubs en 

trainers

Vlaanderen Groenstraat 240, 

9041 Oostakker

www.fitness.be info@fitness.be 09/2325036

Spinonline.be Vlaams Instituut voor 

Sportbeheer en 

Recreatiebeleid

Beweging verbeteren van  

bewegings-

gewoonten bij 

werknemers 

werknemers Sport- en beweeg-

infrastructuur

online zoekfunctie per 

locatie voor 

sportaccommodatie 

en -infrastructuur

Vlaanderen Plezantstraat 266, 

9100 Sint-Niklaas

www.spinonline.be secretariaat@isbvzw.be 03/7809100
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