Zo motiveer
je je collega’s
om gezond te
vergaderen

Wil je met je organisatie gezond(er) gaan
vergaderen, zorg dan dat iedereen binnen
je organisatie op de hoogte is.
Dat kan je doen door op voorhand:
•
•
•
•
•

diensthoofden te informeren tijdens een
overleg of via e-mail
de actie aan te kondigen tijdens een
personeelsvergadering
een e-mailhandtekening te plaatsen
een aankondiging te plaatsen op het
intranet
richtlijnen uit te werken voor medewerkers
die vergaderingen klaarzetten

Gezondheidsbevordering en ziektepreventie op de werkvloer worden meer en meer belangrijk.
Een gezonde medewerker presteert beter en voelt zich
beter in zijn vel. Dit leidt tot een verhoogde productiviteit
en minder ziekteverzuim.
Werknemers die veel vergaderen, hebben dus baat bij
gezonde vergaderingen. Niet alleen voor werknemers is
gezond vergaderen belangrijk, maar ook voor de partners
en externen waarmee je overlegt. Samen met jou wil
Logo-Waasland vzw hier werk van maken.

Logo-Waasland vzw
Ankerstraat 91
9100 Sint-Niklaas
03 766 87 78
info@logowaasland.be
GEZOND VERGADEREN IS EEN INITIATIEF VAN LOGO-WAASLAND VZW

“Ik kan toch moeilijk een stuk fruit eten
tijdens een vergadering. Het stoort
anderen en er is geen mes of bord.”
Een koekje of belegd broodje eten tijdens een vergadering vinden we normaal. Waarom dan geen
fruit, yoghurt, noten of een andere gezonde hap?
Verlaag de drempel! Moedig in de uitnodiging
aan om iets gezond mee te brengen of voorzie het
zelf. Geef aan dat er schilmesjes, bordjes en
servetten aanwezig zijn.
Suiker (koekje) geeft je een snelle
energieboost, maar eens uitgewerkt,
slaat de vermoeidheid eens zo hard
toe en krijg je zin in meer … zoet.

Water is de ideale dorstlesser! Als
volwassene heb je per dag 2,5 l
vocht nodig.
Wist je dat kraantjeswater één van de
meest en strengst gecontroleerde producten
is? Je kan het dus in alle veiligheid drinken.
Geef af en toe een andere smaak aan het water
met een schijfje citroen, sinaasappel of een takje
munt.

“Ik vertrouw dat kraantjeswater niet.
Ik vind water niet lekker.”

“Bewegen tijdens een vergadering. Dat kan
niet zonder me belachelijk te maken.”
Lang zitten is ongezond. Zorg ervoor dat zitten
regelmatig afwisselt met staan of stappen. Ideaal
is om na 30 minuten even recht te staan. Maak
hierover haalbare afspraken.
Bijvoorbeeld: wie aan het woord is, staat recht;
bepaalde agendapunten worden staand
behandeld; iedereen mag het zitten
onderbreken om een glas water te
nemen.
Of duid iemand aan die na 30’ het
sein geeft voor een korte beweegpauze.

•

•

Tips voor gezonde
vergadertussendoortjes

vers (seizoens)fruit: appel, peer,
mandarijn, druif, aardbei, framboos, bes,
abrikoos, perzik, kiwi, banaan, dadels,
vijgen …
fruitsla

yoghurt, sojayoghurt, platte kaas
natuur: voeg vers fruit of een beetje
confituur toe in plaats van suiker

•

rauwkost: kerstomaat, komkommer, wortel,
bloemkool, radijs ...

•

•

Is het buiten koud? Beperk het energieverlies
door max. 15’ een raam of deur te openen.

bruine boterham met groenten en
mager beleg

•

beschuit, cracker
rijstwafel
granenkoek
droge kinderkoek
peperkoek

•
•
•
•
•

Geef het voorbeeld door voor en tijdens
een vergadering te verluchten. Extra zuurstof
helpt om geconcentreerd te blijven.

Laat de ventilatievoorziening 24 op
24 open.

“Zuurstof geven aan een vergadering is
moeilijk. Een open raam of deur geeft
tocht of lawaaihinder.”

ontbijtgranen: ongesuikerd, volkoren

noten (ongezouten)

•

gedroogd fruit

•

