
ACTIEWEKEN GEZOND VERGADEREN
voor een bewegingsvriendelijke vergadering 

waarbij je voldoende water drinkt

Zorg dat iedereen binnen je organisatie weet wanneer de actieweken plaatsvinden. 
Dat kan je doen door op voorhand:

• diensthoofden te informeren tijdens een overleg of via e-mail
• de actieweken 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
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Regelmatig iets drinken helpt om geconcentreerd te blijven. Tijdens 
vergaderingen beperken we ons vaak tot koffie of thee. Maar wist je dat 
(kraantjes)water eigenlijk de ideale dorstlesser is? 
Tips om medewerkers water te laten drinken tijdens een vergadering?

• Stimuleer het drinken van kraantjeswater. Het is lekker, gezond en 
milieuvriendelijk. Meer weten over kraantjeswater? Bestel folders 

       via www.versdrinkwater.be.

• Organiseer een waterweek, waarbij enkel water wordt geschonken  
tijdens een vergadering. Geef water eens een andere smaak door er 
een schijfje citroen, sinaasappel of een takje munt aan toe te voegen.

• Start of onderbreek je vergadering met een HOGER-LAGER QUIZ MET 
      WIST-JE-DATJES OVER WATER (www.logowaasland.be).

• Plaats kannen met water binnen handbereik zodat je voldoende hebt 
gedronken op het einde van de vergadering.

• Plaats grote glazen, zo drink je automatisch meer.

• Wil je weten of je voldoende water drinkt? Doe de vochttest op                 
www.gezondheidstest.be.

EEN ENERGIEBOOST! 
VOED JE CONCENTRATIE
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Tijdens het vergaderen zit je lang in dezelfde houding. 
Dit is erg belastend voor het lichaam. 
Met deze tips geef je meer energie aan je vergadering:

• Stimuleer bewegend zitten door een goede stoel (zitbal, draaistoel …)

• Maak er een gewoonte van dat de spreker rechtop staat en mag   
rondwandelen. 

• Spreek op voorhand af dat je na een uur vergaderen een korte    
(beweeg)pauze inlast. Gooi je spieren even los, maak een sanitaire 
stop of haal even een frisse neus …

• Zet dranken en gezonde tussendoortjes niet op de vergadertafel 
maar op een bijzettafeltje in de verste hoek van het lokaal. Spreek 
af dat iedereen regelmatig mag opstaan om een glas water of                
tussendoortje te halen. 

• Vergader op een andere verdieping of in een ander gebouw, zo          
beweeg je al voor je op de vergadering toekomt. 

      Geef hierbij de voorkeur aan de trap boven de lift.

EEN ACTIEBOOST! 
PRIKKEL JE AANDACHT

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.


