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• Expertisecentrum voor Gezondheidsbevordering & Ziektepreventie

(partnerorganisatie van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid)

• Aanbod naar bedrijven:

– Ontwikkeling en coördinatie methodieken/projecten

– Beleidsondersteuning

– Informatie- en adviesverstrekking 

– Vormingen op vraag/maat 

– Sensibilisatie werknemers/personeel

 over het integrale gezondheidsbeleid, beweging, sedentair gedrag, tabakspreventie, 
gezonde voeding en mentale gezondheid

• Uitgebreid netwerk van bedrijfsgerelateerde partners: Unizo, VDAB, Prebes, Voka, Co-Prev, 
Idewe, Mensura, Securex, ABVV, ACV, VVVB, VVIB, paritaire vormingsinstituten (IPV,…),…

www.vigez.be

www.gezondwerken.be

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 
en Ziektepreventie vzw (VIGeZ)

http://www.vigez.be/
http://www.gezondwerken.be/
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Bron: knack.be, 2015

Autoverkeer in België 
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Autoverkeer in België 

Bron: knack.be, 2015
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Autoverkeer in Brussel 
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 2,88 verplaatsingen per dag

 16,6 miljoen verplaatsingen per dag

 12,8 km per verplaatsing

 18,8 km per woon-werkverplaatsing

 213 miljoen kilometer per dag

 66,7% van alle verplaatsingen door Vlamingen gebeurt met de auto
(bestuurder : 49,5%, passagier : 17,1%) 13,15% met de fiets 12,49% te 
voet 3,14% met bus, tram en metro 2,15% met de trein 

 3,73 miljoen motorvoertuigen waarvan 3,1 miljoen (83%) 
personenwagens

 1 personenwagen per 2 Vlamingen

 56,40 miljard km over de weg/jaar

 80% stijging voertuigkilometers op 24 jaar

 1,10 personen per wagen

Bron: www.mobiliteitsmanagement.be

Woon-werkverplaatsingen in België
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Woon-werkverplaatsingen in België

Bron : OVG 4.2



VIGeZ vzw, ©20168



VIGeZ vzw, ©20169

Verkeerspollutie in België 

VIGeZ, © 2015
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Verkeerspollutie in Brussel
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Fijn stof in Europa 

VIGeZ, © 2015
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Luchtkwaliteit en WHO richtwaarden

Bron: EEA, 2014

VIGeZ, © 2015

Fijn stof in Europa 
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Geluidspollutie in Brussel



VIGeZ vzw, ©201614

Gezondheidsimpact van verschillende 
milieufactoren

VIGeZ, © 2015
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Minder autogebruik en meer actieve 
verplaatsing
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Minder autogebruik en meer actieve 
verplaatsing
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Basset et al., 2008

VIGeZ, © 2015

Minder autogebruik en meer actieve 
verplaatsing
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Bron: Benefits of shift from 

car to active transport; 

A.Rabl, & A. de Nazelle; 

2011

Minder autogebruik en meer actieve 
verplaatsing
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Bron: Benefits of shift from 

car to active transport; 

A.Rabl, & A. de Nazelle; 

2011

Minder autogebruik en meer actieve 
verplaatsing
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Risicofactoren voor een goede gezondheid

VITO, 2014

VIGeZ, © 2015
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Gezondheidsbevordering als strategie
voor socio-economische ontwikkeling
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) 

 People (menselijke 
aspecten): mensen binnen 
en buiten de onderneming

 Planet (natuurlijke 
aspecten): gevolgen voor 
het (leef)milieu

 Profit (economische 
aspecten): voortbrenging + 
economische effecten van 
goederen en diensten
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) 
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‘Actief’ mobiliteitsbeleid met aandacht 
voor gezondheidsbevordering 
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Voor de onderneming:

 Bereikbaarheidsproblemen ondermijnen werkefficiëntie

 Directe kosten van het autoverkeer

 Arbeidsongevallen van en naar het werk

 ‘Actief’ woon-werkverkeer bevordert gezondheid 
werknemers

Bron: www.mobiliteitsmanagement.be

Waarom werken aan ‘actief’ woon-
werkverkeer?
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Voor de werknemer:

 Tijdverlies en stress – verminderde levenskwaliteit

 Kosten die gepaard gaan met een wagen

 Vervoersongelijkheid en uitsluiting op de arbeidsmarkt

 ‘Actief’ woon-werkverkeer bevordert gezondheid 
werknemers

Bron: www.mobiliteitsmanagement.be

Waarom werken aan ‘actief’ woon-
werkverkeer?
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Motieven van automobilisten om niet te 
gaan fietsen

Bron: TNO-rapport, Stimuleren van 

fietsen naar het werk, 2010
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Motieven van automobilisten om wel te 
gaan fietsen

Bron: TNO-rapport, Stimuleren van 

fietsen naar het werk, 2010
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Aandachtspunten voor mobiliteitsbeleid 
binnen uw organisatie

 Beleidsmatige en structurele aanpak meest efficiënt 

 Mix van interventies/acties: 

- Voorlichting en sensibilisatie

- Omgevingsinterventies

- Beleid, afspraken en regelgeving

- Zorg en begeleiding

 Mobiliteit als onderdeel van gezondheidsbeleid maar evengoed 
gezondheid als onderdeel van mobiliteitsbeleid

 Hou rekening met motieven en met takenprofiel van uw werknemers 
(=betrokkenheid is belangrijk)

 Multidisciplinaire aanpak (voeding, beweging, tabak, mentaal 
welbevinden,…)

 Koppeling aan het globale en strategische beleid van de organisatie
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- Educatie (voorlichting en sensibilisatie): motiveren tot gezond gedrag 
bij werknemers door te informeren, sociale steun te voorzien, in te spelen 
op waarden en normen en vaardigheden te versterken 

- Omgevingsinterventies: structurele maatregelen in de organisatie 
nemen die gezond gedrag kunnen uitlokken (laagdrempelig en gezond 
aanbod) of rechtstreeks beïnvloeden (gezonde omgeving)

- Beleid, afspraken en regelgeving: het maken, integreren en hanteren 
van voorschriften of officiële afspraken rond gezondheid in het algemene 
beleid van de organisatie 

- Zorg en begeleiding: voorzien van zorg- en begeleidingstrajecten die een 
gezonde leefstijl bevorderen bij werknemers met specifieke 
gezondheidsrisico’s 

MIX VAN INTERVENTIES = VERSCHILLENDE 
STRATEGIEËN
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Subgroepen van werknemers

Hou rekening met volgende subgroepen :

 Nacht- en/of ploegendienst: werknemers geven aan niet ‘s 
nachts of in het donker te willen fietsen

 Ouders met kinderen: werknemers vinden het logistiek lastig 
om werk, kinderen en fietsen te combineren

 Werknemers met gezondheidsproblemen: reden om niet met de 
fiets naar het werk te gaan

Bron: TNO-rapport, Stimuleren van 

fietsen naar het werk, 2010
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De gezondheidsmatrix als werkkader voor 
mogelijke interventies
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Opdracht
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Subgroepen van werknemers

Hou rekening met volgende subgroepen :

 Nacht- en/of ploegendienst: werknemers geven aan niet ‘s 
nachts of in het donker te willen fietsen

 veilige en goed verlichte fiets- en wandelpaden

 samen of in groep kunnen fietsen/wandelen

 Ouders met kinderen: werknemers vinden het logistiek lastig om 
werk, kinderen en fietsen te combineren

 tijdsaspect is belangrijk (vb snellere fietsverbinding)

 praktische maatregelen om kinderen naar school te 

brengen

 Werknemers met gezondheidsproblemen: reden om niet met de 
fiets naar het werk te gaan

 gebruik van elektrische fietsen 

Bron: TNO-rapport, Stimuleren van fietsen naar het werk, 

2010
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Mogelijke interventies

Voorlichting en sensibilisatie

 Campagne rond voordelen (gezondheid, milieu, mobiliteit) van 
‘actief’ woon-werkverkeer

 Promotie van de elektrische fiets

 Ontwikkeling van een fietspoolsysteem via het intranet om 
‘samen’ fietsen te stimuleren

 Informeren over meest aantrekkelijke/veilige fiets- en 
wandelroutes naar het werk

 Infosessie rond de hoge kosten die een auto met zich 
meebrengt en alternatieve vervoersaanbieders
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Omgevingsinterventies

 Verbeteren/uitbreiden fietsenstallingen

 Voorzien omkleedruimte/douche

 Goed verlichte wandel/fietspaden

 Plaatsen van informatiezuilen

 Verminderen/verplaatsen parkeerplaatsen

 Campagnes zoals 10.000 stappen, Afkicken, Bike to Work

 Trappenhal aantrekkelijk maken

 Voorzien van bedrijfsfietsen (vb. pendelfietsen voor van en naar 
station te fietsen)

 Oplaadpunten voor elektrische fietsen

Mogelijke interventies



VIGeZ vzw, ©201637

Beleid, afspraken en regelgeving

 Voorzien van fiets- of stapvergoeding

 Verlagen woon-werk autokilometervergoeding

 Beperken van de tankkaart

 Aanpassen regeling rond lease-voorwaarden

 Voorzien van een mobiliteitsbudget (vb voor aankoop fietsen)

 Oprichten van een werkgroep ‘Mobiliteit’

 Terugbetaling kosten onderhoud en herstelling

Mogelijke interventies
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10.000 stappen

 Zet 10.000 stappen per dag voor een betere gezondheid!

 Gemiddeld aantal stappen: 6000
 + 30 min beweging: 4000

 Motiveert weinig actieve mensen om dagelijks meer te 
stappen

 Bevordert de werksfeer, zorgt voor minder ziekteverzuim 
en verhoogt de werkefficiëntie

 Stappen bijhouden met stappenteller en
online registreren

 Stappenplan voor bedrijven beschikbaar
om project op te starten

 www.10000stappen.be

stappennorm

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

pauze
Actief in 

vrije tijd

Actief woon-

werk

Actief 

thuis
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Bike to Work

 Initiatief van Fietsersbond en Gracq

 Ter ondersteuning van werkgevers die hun werknemers willen 
stimuleren met de fiets naar het werk te komen, al dan niet in 
combinatie met openbaar vervoer of auto

 Praktische handleiding (fiets-actieplan) voor het opzetten van 
een fietsbeleid 

 Instrumenten om werknemers te overtuigen

 Twee wedstrijdmomenten per jaar (fietspunten verzamelen)

 Bike to Work Assistance
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Mobiliteitsbudget werkt!

 = een budget dat door een werknemer kan worden 
gespendeerd aan een pakket van mobiliteitsoplossingen, in 
plaats van of aanvullend op de bedrijfswagen

 Daling in het autogebruik voor woon-werkverkeer bedraagt 30% 
en is statistisch significant 

 Woon-werktraject wordt als minder stresserend, financieel 
voordeliger, milieuvriendelijker en gezonder ervaren

 Maar ook minder flexibel, minder gemakkelijk en minder 
betrouwbaar

 Minder positieve houding tegenover de auto was statistisch 
significant

 In het algemeen mobiliteitsgedrag (woon-werk +privé) zijn 
daling in autogebruik en stijging in bus- en treingebruik 
significant
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Mobiliteitsbudget werkt!
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Mobiliteitsbudget werkt!
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Enkele opmerkingen

 Optimalisatie van het huidige fiscale kader is wenselijk (= 
vrijstelling van belastingen en RSZ zoals voor de meeste duurzame 
vervoersmiddelen zodat dit breed kan worden geïntroduceerd)

Meer info over het fiscale kader voor de woon-werkverplaatsingen op 

www.mobiliteitsmanagement.be

 Proactieve aanpak van Vlaamse overheid bij herlokalisatie van 
bedrijven en het ontwikkelen van nieuwe bedrijvenzones 
(samenwerking met intercommunales, POM, lokale overheden,…)

 Belang van goed communiceren en wervend sensibiliseren aan de 
hand van publieke campagne

 Het systeem vrijblijvend invoeren

 PPS in functie van vervoersaanbod op bedrijvenmaat (cfr. De Lijn)

 Beheerstool is aangewezen  (ism HR-dienst en loonadministratie)

 Volledig rapport: http://bondbeterleefmilieu.be/page.php/26/403

http://bondbeterleefmilieu.be/page.php/26/403
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Een gezondheidsbeleid op het werk 
rendeert!
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Bron: Ilmarinen, 2009

Voordelen gezonde werknemers
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Voordelen gezonde werknemers

Return on Investment (4-

5jaar)= per geïnvesteerde 1€

is er 3 tot 5€ return door lager 

ziekteverzuim en betere 

productiviteit

Bron: Promoting active ageing in the workplace, Ilmarinen; 

European Agency for Safety and Health at Work, 2012

Bron: Making the case for workplace health promotion, ENHWP, 2004 
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bron: Health Enhancement Research Organization (HERO), 2015 

Voordelen gezonde werknemers
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Kadermethodiek Gezond Werken

= portaalsite, frame voor uitwerking en gebruik GBW
= erkend door departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
= in lijn met Vlaamse beleidsmodel ‘Gezondheid en Werk’

 beleidsinstrument: 7-stappen aanpak 
http://www.gezondwerken.be/gezondheidsbeleid/stappenplan/

 materialen
 acties
 artikels/publicaties
 good practices
 informatie per gezondheidsthema

Link naar: 
methodieken Jobfit, Jobfit kmo, nv gezond, 10.000 stappen

Instrumenten voor:
- ondersteuning van individuele gedragsverandering (leefstijladvies)
- e-health, zelf-management (Fit in je hoofd)

http://www.gezondwerken.be/gezondheidsbeleid/stappenplan/
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Kadermethodiek Gezond Werken

WWW.GEZONDWERKEN.BE
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Meer info

 Joeri Vannyvel
 Senior Stafmedewerker Gezond Werken

 joeri.vannyvel@vigez.be

 02/422 49 37

@VIGeZine #gezondwerken

LinkedIN Groep Gezond Werken

www.gezondwerken.be, nieuwsbrief Gezond Werken

http://www.gezondwerken.be/

