
1

Fitte medewerkers in de driver's seat.     

Van klacht naar veerkracht.

Jelle Bonroy                                                    Gerrit Pollentier
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probleemoplossend

en toch...

HR MENSURA

VAKBOND

SAFETY

- gezondheidsklachten

- verzuim

- negatieve mindset

- hoge verwachtingen

personeelstevredenheidsenquête SOBANE-risicoanalyse
gezondheidstoezicht

infosessies Comité

probleemoplossend
preventieprogramma HR SAFETYMENSURA TRAINERS

participatieve 

brainstorm

analyse 

“top 10” 

“Top 10” 

rugbelasting

referentiekader

good practice

film-

opname

eigen werknemers

trailer

getuigenissen

goed/fout

première
coaching

workshops

positieve sensibilisering

rughygiëne

basis-

opleiding

elke nieuwe 

werknemer
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probleemoplossend
preventieprogramma

coaching

workshops

probleemoplossend
preventieprogramma

trends
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probleemoplossend
preventieprogramma

trends

 Werkplek

 Ziekteverzuim & reïntegratie
 Work–life balance

 Opleiding & talentontwikkeling

 Fit & Gezond

Medewerkers in de 
driver’s seat!

probleemoplossend
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trends
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trends
state of the art werkplek

probleemoplossend
preventieprogramma

trends
state of the art werkplek

ultravlakke vloeren   

sinusoïde uitzetvoegen 

nieuwe TL-balies 

lightcatchers

man-up toestellen op maat

area-picking

100% frontpick nieuw concept reklocaties
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state of the art werkplek

EXoOO

onderzoeksproject

2018

probleemoplossend
preventieprogramma
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state of the art werkplek

Eén Lichaam

 Ziekteverzuim & reïntegratie
 Work–life balance
 Opleiding & talentontwikkeling
 Fit & Gezond

Medewerkers in de 
driver’s seat!
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probleemoplossend
preventieprogramma

trends
state of the art werkplek

Eén Lichaam

 Work–life coaching 
 Jobcoaching en jobrotatie
 Begeleiding na ziekte 
 Traject reïntegratie

probleemoplossend
preventieprogramma

trends
state of the art werkplek

Eén Lichaam
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Van klacht naar veerkracht.

Jelle Bonroy                                                    Gerrit Pollentier


