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Prevent 

• Prevent-Factory 
•  A solutions provider 
•  Tailor made support of companies and organisations 

• Prevent-Academy 
•  Training centre 
•  A wide range of training courses 

• Prevent-Foundation 
•  Knowledge centre 
•  Development and dissemination of knowledge on 

sustainable work 
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Algemeen 
kader 



Algemeen kader 

• ENWHP: 
‘Gezondheidsbevordering op het werk’ = strategie om 
mensen “in staat te stellen ook op het werk via 
gezondheid de levenskwaliteit te versterken.” Door: 

•  algemene kwaliteit van de werkorganisatie en 
werkomgeving te verbeteren, 

•  ook het aanmoedigen van een actieve participatie van 
werknemers, 

•  het creëren van kansen voor persoonlijke ontwikkeling 
dragen bij tot meer gezondheid. 



Algemeen kader 

Doel: 
• afwezigheid van ziekte of lichamelijke  
• verbeteren mentale gezondheid  
• verbeteren sociale relaties van werknemers 

 gezondheid, tevredenheid en het welzijn op het 
werk (en daarbuiten).  



Algemeen kader 

Verzuim 

Dreigend verzuim 

Beginnende klachten 

Verhoogd 
gezondheidsrisico 

Gezond en fit 

@Work 

@Risk 

@Home 



Gezondheidspromotie vs 
veiligheid 

• Gelijkaardige doelen met veiligheid 

Maar niet verplicht 

 goodwill werknemers om deel te nemen en om te 
gaan met persoonlijke gewoontes als voeding, 
beweging, roken, slaap,… 



Motieven voor 
gezondheidsbeleid 

• 27% van de werknemers vindt dat zijn gezondheid 
bedreigd wordt door het werk 
•  Meest voorkomende werkgerelateerde 
gezondheidsproblemen in België: stress (29%), rugpijn 
(27%), spierpijn (24%), vermoeidheid (23%) 

Bron: Europese Stichting voor de Verbetering van Levens- en 
Arbeidsomstandigheden 2000 

• Steeds toenemende eisen, dalende controle 

• Meer mensen langer aan het werk 



Argumenten voor 
gezondheidspromotie 
Organisationeel niveau 

• GBW leidt tot een verbeterde werksituatie 

• Verbetering gezondheidsgerelateerde factoren: 
minder absenteïsme, AO’s en beroepsziekten 

• Verbetering van het imago 

• Beter HR management 

• Verhoogde productiviteit  
• … 



Argumenten voor 
gezondheidspromotie 
Individueel niveau 

Leidt tot: 

• Verhoog  gezondheidsbewustzijn en verhoogde 
motivatie 

• Gezonde werknemers 

• Verhoogde jobtevredenheid 

• Betere relaties tussen personeelsleden 

• Verhoogde jobzekerheid 



Uitdagingen… 

•  “Waar / hoe vind ik 
(goede) medewerkers?” 

•  “Hoe vermijd ik dat 
medewerkers (voor lange 
tijd) uitvallen”? 

•  “Hoe behoud ik mijn 
ervaren medewerkers?” 

•  “Hoe halen zij gezond en 
gemotiveerd hun 
pensioen?” 

KORTE 
TERMIJN 

LANGE 
TERMIJN 

Continuïteit 
Productiviteit, 

Kostenbesparing, 
Concurrentievermogen 



Aanpak 



Waarom = gezond leven 
moeilijk? 

• Demografische determinanten  
•  Geslacht, leeftijd, opleiding,… 

• Persoonlijke determinanten 
•  Persoonsgebonden: Kennis, eigen effectiviteit, attitude, zelf 

waargenomen voordelen / nadelen, intentie 
•  Sociale: norm, ondersteuning, modeling 

• Omgevingsdeterminanten 
•  Woon-werk verplaatsing, (sport)voorzieningen, weer,… 



Verandering 

• Aandacht voor alle determinanten 

• Aandacht voor het ‘natuurlijke’ veranderingsproces 
•  Verschillende stadia in verandering: 
voorbeschouwing, beschouwing, voorbereiding, actie, behoud 

•  Elk stadium vraagt andere aanpak 



‘Gewoonte maken oud. 
Jong blijf je door 

bereidheid te 
veranderen’ 

A. Hörbiger 



Aanpak - Bedrijfsniveau 

1. NEED 
ASSESSMENT 

2. CHANGE 
OBJECTIFS 

3. 
METHODS 

& 
STRATEGY 

4. 
PROGRAM 

5. ADPOTION & 
IMPLEMENTATION 

6. 
EVALUATION 



Integraal beleid 



Integrale benadering 

veiligheid 
risico’s inschatten 

preventiecultuur 
welzijn 

geïntegreerd in het bedrijfsbeleid 

individuele 
gezondheid 

organisatie 
behoeften 
inschatten 

totale gezondheid  



Passief 
“Als wij maar niet gepakt 

worden” 

Reactief 
“Preventie is belangrijk, wij doen 
veel als er een ongeval gebeurt” 

Berekenend 
“Wij hebben systemen om alle 

gevaren te beheersen – 
Preventie is zaak van 

specialisten” 

Preventief 
 “Leiderschap, normen en 
waarden stimuleren continu 
verbeteren - Iedereen is 
betrokken” 

Vooruitstrevend 
“Veilig en gezond is hoe 

wij werken” Maturiteitsladder 
Preventiecultuur 



Win-win 

Gezondheidspromotie 

Resultaten voor het individu 
  minder ongevallen, ziekten 

  betere gezondheid 
  betere levenskwaliteit 
  meer jobtevredenheid 

Resultaten voor de organisatie 
 minder kosten (verzuim, ongevallen, ziekten) 

 verbeterd bedrijfsimago, positie op de 
arbeidsmarkt, klantentevredenheid 

 minder personeelsverloop 
 Hogere productiviteit 

Betere 
 arbeidsomstandig-
heden  
 sociaal klimaat 
 organisatorisch 
proces 

 gezondheidsbe-
wust gedrag 
 betere 
motivatie 
 verhoogde 
betrokkenheid 

Bedrijfs-
prestaties 

effecten 

effecten 

Bedrijfs-
doelstellingen 



Uitgangspunten 

• Sterk organisatorisch engagement 

• Actieve participatie (alle lagen 
onderneming) 

• Systematische planning 



In de praktijk? 

• Begeleiding uitwerken stappenplan op maat 

Voorbeeld 

•  Begeleiden werkgroepen 

•  Ondersteuning bij uitwerken doelen, acties en materialen 

•  Beleidsondersteuning bij implementatie 

•  Consultancy advies mbt ergonomie, beweging, voeding,
… 



Contact? 

katrien.bruyninx@prevent.be 0479/596894 


