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Voeding en gezondheid

   borrel op je werk?
Dan krijg je extra calorieën bin-

nen. Zorg morgen voor extra bewe-
ging, kom per fiets naar je werk, of
zorg dat je wat minder calorierijk eet.
Dat is in een notendop het idee van
de Balansdag. Deze maand ontrolt het

Voedingscentrum de Balans-
dagcampagne onder het Nederlandse
publiek via de massamedia. Maar het
Voedingscentrum is niet alleen actief
via de media die zijn gericht op con-
sumenten. Samen met NIGZ Werk &
Gezondheid is er een project ontwik-
keld waarmee werknemers van be-
drijven aan de slag kunnen. Op dit
moment testen beide organisaties bij
vier bedrijven het concept van de
Balansdag op de werkplek, bij de NS-
werkplaats in Tilburg, de NS in Den
Haag (standplaats van de machinisten
en conducteurs), ING/Nationale
Nederlanden in Den Haag, Dow
Chemicals in Terneuzen en het minis-
terie van VWS in Den Haag.

In totaal kwamen er zo’n 6.000
medewerkers met het idee van de
Balansdag op de werkplek in aanra-
king. De projectmanagers - Femke
Spikmans van het Voedingscentrum
en Femke Visser van het NIGZ - ver-
wachten dat in april/mei de resultaten
van de pilots zijn geëvalueerd, waarna
het aangepaste programma beschik-
baar komt voor bedrijven die hun
medewerkers een duwtje in een
gezonde richting willen geven. “Voor
het Voedingscentrum is het bevorde-
ren van de gezondheid op de werk-
plek iets waarin we weinig ervaring
hebben”, aldus Spikmans. “Om deze
reden werken we dan ook samen met
het NIGZ Werk & Gezondheid dat op
dit vlak meer expertise heeft. Wij zor-

gen voor de inhoudelijke kennis en zij
voor de juiste aanpak.”

Visser vult haar aan: “Door de
gezondheid van werknemers te ver-
groten, kan het ziekteverzuim omlaag
en kan de productiviteit van een
bedrijf omhoog. Hier zit een duidelijk
belang voor de werkgevers, want zo’n
project vergt natuurlijk ook een
investering in tijd en mensen.”

Overgewicht sluit volgens beide pro-
jectmanagers goed aan bij de beleving
van veel werknemers. “De media
besteden op dit moment veel aan-

dacht aan overgewicht en voeding”,
aldus Spikmans. “Het zijn zaken die
mensen aangaan. En voor bedrijven is
het een mooie kapstok om hun
gezondheidsbeleid aan op te hangen.”

Postvakken    De pilots die op dit
moment plaatsvinden, brengen al aan
het licht dat er voor verschillende
bedrijfstakken verschillende manieren
van aanpak nodig zijn. Spikmans:
“Ieder bedrijf heeft zijn eigen karakte-
ristieken waarmee je bij de uitvoering
van de Balansdag rekening moet hou-
den. Zo kwamen we erachter hoe we
het beste de brochure kunnen aanbie-
den. Het viel op dat werknemers van
het ene bedrijf de brochure vaker uit
zichzelf lazen, dan bij bij het andere
bedrijf. Op basis hiervan kun je
besluiten een wat intensievere intro-
ductieworkshop over de Balansdag te
houden, waardoor mensen toch zoveel
mogelijk betrokken raken. We kwa-
men er ook achter dat onze posters,

Meer gezonde collega’s door NIGZ en Voedingscentrum

Een Balansdag op de werkplek ter voorkomi

Overgewicht voorkomen via de werkvloer, kan dat? Het Voedingscentrum en het nationaal

gezondheidsinstituut NIGZ-Werk & Gezondheid, ontwikkelden het project Balansdag onder

werktijd. Op dit moment wordt  het getest in vier bedrijven. Als de ervaringen zijn geëvalueerd,

kunnen bedrijven vanaf dit voorjaar van de methoden en materialen gebruik gaan maken. Het is

de bedoeling dat werknemers een dagje minderen met eten of meer gaan bewegen als ze de dag

ervoor te veel energie hebben ingenomen.

 

Het Voedingscentrum en het NIGZ Werk & Gezondheid ontwikkelden een

waarzeggertent, waarin werknemers via lachspiegels en informatie iets

over hun toekomstige gezondheid krijgen voorgespiegeld.

‘We brengen een posi-

tieve boodschap, het

gaat niet om bemoeien’
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die op de werkplek hangen, vrij veel
op elkaar lijken. Mensen dachten dat
het om dezelfde posters ging omdat ze
er qua uitstraling hetzelfde uitzien,
maar er stond wel degelijk een andere
tekst op. Dus dat moeten we ook aan-
passen.”

“Of de introductie van de Balansdag
echt effect heeft gehad, moeten we
nog meten. We verwachten dat er een
grotere bewustwording ontstaat bij
het personeel  waardoor mogelijk een
verandering van het gedrag optreedt.
Op basis van de evaluatie gaan we
bepalen hoe we verder invulling
geven aan het begrip Balansdag”, vult
Visser aan.

Beide managers beamen dat de
materialen die ze hebben verspreid
goed zijn afgenomen. “Mensen zijn
positief”, aldus Spikmans. “Het blijkt
dat de Balansdag een idee is waar ze
het makkelijk over kunnen hebben.
Ook spreken mensen elkaar er mak-

kelijker door aan over hun eetgedrag
in het bedrijfsrestaurant. Daarnaast
biedt de werkplek een prima podium
om wat meer te vertellen over gezon-
de beweging.” Visser: “We brengen
een positieve boodschap. Het is niet
de bedoeling dat mensen het idee
krijgen dat we ons met hen bemoei-
en, dat staat zo negatief. Het gaat
erom dat de werkgever op een posi-
tieve manier aandacht kan geven 
aan zijn werknemers, een 
win-win-situatie.”

oorkoming van overgewicht

Volgens NIGZ Werk & Gezondheid en het
Voedingscentrum is de werkplek een belang-
rijke omgeving om iets aan het voorkomen
van overgewicht te doen. Onder werktijd zijn
er verschillende eetmomenten waarop kan
worden ingespeeld, zoals de lunch, tractaties
van jarige collega’s, trek in een tussendoor-
tje… Het aanbod van het bedrijfsrestaurant
biedt daarnaast goede aanknopingspunten
om extra aandacht te besteden aan gezonde
voeding en het voorkómen van overgewicht.
Ook nodigt het vele zittende werk uit om op
zoek te gaan naar meer mogelijkheden voor
lichaamsbeweging.

Met de pilot Balansdag in bedrijven willen
de organisaties verbetering aanbrengen in de
gewoontes van werknemers ten aanzien van
voeding en lichaamsbeweging. Enerzijds door
hen meer bewust te maken van de risico’s van
overgewicht en te laten zien dat het ook

anders kan. Anderzijds door te zorgen dat hun
werkplek voldoende mogelijkheden biedt om
een Balansdag toe te passen. 

De pilot is opgezet aan de hand van het 
7-stappenplan van NIGZ Werk & Gezondheid.
Dit is een systematische reeks van stappen om
te komen tot een goed beleid rond gezond-
heidsbevordering op de werkplek. De basis
voor het stappenplan van het NIGZ is een
onderzoek van de European Foundation for
the Improvement of Living and Working
Conditions dat werd gehouden bij 1.500
Europese bedrijven, die bekend staan om hun
goede gezondheidsbeleid. De bevindingen van
dit onderzoek hebben geleid tot een metho-
diek voor het invoeren van gezondheidsbeleid.
Het bestaat uit de volgende stappen: het
creëren van draagvlak voor een gezondheids-
beleid; het opzetten van structuren; het vast-
stellen van de behoeften; het ontwikkelen van

een gezondheidsbeleid; het uitvoeren van het
gezondheidsbeleid; de evaluatie; het aanpas-
sen en verankeren van het beleid.

Binnen de Balansdag voor bedrijven wordt
achtereenvolgens een aantal thema’s behan-
deld die hiervan zijn afgeleid: nulmeting, vra-
genlijst Balansdag; introductie Balansdag:
deelthema lunch, deelthema tussendoor,
deelthema bewegen; eindmeting en afslui-
ting. Hiervoor zijn een aantal materialen ont-
wikkeld waarmee medewerkers van bedrijven
zelfstandig aan de slag kunnen. Het is de
bedoeling dat binnen bedrijven werkgroepen
worden geformeerd die het idee in het bedrijf
ontrollen. Het succes ervan staat of valt met
het enthousiasme en de inzet waarmee de
werkgroep het idee overbrengt. Voor advies en
ondersteuning kunnen de werkgroepen
terecht bij het NIGZ Werk & Gezondheid en
het Voedingscentrum.

Balansdag op de werkplek, een samenwerkingsverband


