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Gezonde medewerkers 
Fysiek fit / Gezonder aan het werk
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In de workshop ‘Evenwicht op je bord’ verwerven uw 
medewerkers kennis over gezonde, evenwichtige voeding 
in hun dagelijkse leven en krijgen ze inzicht in de 
gezondheidseffecten van gezond en evenwichtig eten als 
belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Daarnaast 
worden ze gesensibiliseerd om zelf gezond en evenwichtig 
te eten en zo gezondheidsrisico’s in te perken. Met deze 
workshop bevordert u de gezondheid en vitaliteit van uw 
medewerkers. Want gezonde medewerkers zijn fitter en 
actiever aanwezig op het werk.

Waarom?
Ongeveer de helft van Belgische bevolking kampt met 
overgewicht of zwaarlijvigheid. Er is een duidelijk verband 
tussen voedingsgewoonten en het ontstaan van chronische 
aandoeningen. Die aandoeningen zijn een van de 
hoofdoorzaken van langdurige afwezigheid op het werk. 
Door uw medewerkers te informeren over gezonde voeding 
maakt u ze actiever, gezonder en fitter. U beperkt verzuim en 
absenteïsme door preventief te handelen.

Voor u?
De workshop ‘Evenwicht op je bord’ is aanbevolen voor alle 
bedrijven en organisaties die preventief inzetten op gezonde 
en fitte medewerkers.

Hoe?
In deze interactieve workshop bespreken we wat 
gezond eten is, waarom het belangrijk is en hoe je het 
kunt implementeren. Ook kijken we naar de actieve 
voedingsdriehoek.

De workshop leert uw medewerkers etiketten op 
verpakkingen te lezen en producten met elkaar te vergelijken 
zodat ze de juiste keuze kunnen maken en nieuwe 
eetgewoonten kunnen toepassen. 

Uw resultaat?
Uw medewerkers passen een gezond voedingsgedrag toe. 
Ze voelen zich gezonder, fitter en energieker. Daardoor wordt 
overwicht voorkomen en krijgen chronische aandoeningen 
minder kans. De gezondheid van uw medewerkers bevordert 
bovendien ook de gezondheid van uw bedrijf aangezien ze 
minder ziek zijn en productiever werken.

Praktisch
Locatie:  in uw bedrijf, bij Mensura of virtueel

Aantal: maximum 15 personen per workshop 

Duur: 1u30 tot 2 uur

Trainer:  leefstijladviseur

Materiaal:   brochures (alleen face-to-face) en recepten 
voor één week

Evenwicht op je bord


