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 AreaFIT, houdt je op de rit!

Houdt je op de rit!



Waarom?

 AreaFIT, houdt je op de rit!

Wake up! 
Laat je inspireren!!



Vragen voor deze middag

 AreaFIT, houdt je op de rit!

• Wat levert gezondheidsmanagement op?

• Hoe creëer je draagvlak voor gezondheidsmanagement?

• Hoe organiseer je gezondheidsmanagement?

• Welke activiteiten zijn effectief?

• Hoe bereik je ‘alle’ medewerkers en ga je met hen in gesprek?
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 AreaFIT, houdt je op de rit!

Houdt je op de rit!



Terugblik

 AreaFIT, houdt je op de rit!

• 2008: fit je pensioen halen

• De gezonde zaak 



Mensen maken Area



 AreaFIT, houdt je op de rit!



Waarom?

 AreaFIT, houdt je op de rit!

• Mag ik me bemoeien met de                                                                                       
leefstijl van medewerkers?

• Wat zijn jullie knelpunten

• Wat kan het voor jouw                                                                  medewerkers 
betekenen?



Kapstok / beeldmerk

 AreaFIT, houdt je op de rit!

• Preventie 

• Curatief zonder verzuim

• Curatief met verzuim



Activiteiten

 AreaFIT, houdt je op de rit!

• Bewegen

• Roken

• Alcohol

• Voeding

• Ontspanning



AREA  Health Check

 AreaFIT, houdt je op de rit!

• Wat doen jullie met een                                                                                          
health check?



Integraal 

• Iemand verantwoordelelijk maken 
voor een x aantal uren per week 
zorgt ervoor dat je een programma 
structuur geeft. Mede hierdoor 
blijft het een aandachtspunt

• Medewerkers die klachten hebben 
doorverwijzen naar preventieve 
interventies is effectief!
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 AreaFIT, houdt je op de rit!



Voorwaarde succes

 AreaFIT, houdt je op de rit!

• Communicatie is cruciaal 

• Contact maken en luisteren 
naar de mensen 

• Mogelijkheden aanbieden  

• Stimuleren eigen                                                                           
verantwoordelijkheid



 AreaFIT, houdt je op de rit!

Houdt je op de rit!

Veel succes met het opzetten van 

het programma! 


