
Voorbeeldmail naar alle medewerkers 
 
Vind jij het ook moeilijk om geconcentreerd te blijven tijdens vergaderingen? 
Of schrik je wel eens van de muffe lucht als je een vergaderzaal binnenkomt? 
 
Zorg dan samen met ons voor een zuurstofrijke vergadering en laat de frisse ideeën 
binnenwaaien tijdens onze gezonde vergaderweek! 
 
Afspraken voor wie een vergadering organiseert tussen 23 november en 4 december: 

 Kijk of er ventilatieroosters aanwezig zijn en laat deze heel de tijd open staan. Zijn 

er geen roosters? Open dan minstens 1 raam op kiep-stand. 

 Verlucht gedurende maximum 15 minuten door een raam en een deur te openen. 

Doe dit voor en na de vergadering en tijdens de pauze.   

 Zet de CO2-meter aan en hou de lichtjes in de gaten of stel een ‘luchtbaas’ aan die 

dit doet. Zie je een oranje of rood lichtje? Dan is er teveel CO2 aanwezig. Zorg voor 

extra zuurstof door een raam of deur te openen. Misschien volstaat een kleine kier 

of een extra raam op kiep om toch gezond te blijven vergaderen? Brandt het groene 

lichtje? Dan is er voldoende ventilatie in verhouding tot het aantal aanwezigen. 

 Klaagt er iemand van koude of tocht? Zoek samen een oplossing: wissel van plaats 

of test uit welk raam of rooster je open kan zetten zonder dat iemand last heeft 

van tocht. Af en toe eens rechtstaan of een beweegpauze laten het bloed volop 

stromen en warmen iedereen meteen weer op. 

 Samen geven we zuurstof aan onze vergaderingen! Vergeet ook de andere tips niet: 

 Drink (kraantjes)water; 

 Breng een gezonde snack mee (een bruine boterham, fruit, groente, yoghurt, 

nootjes); 

 Sta na 30 min even recht of doe een beweegtussendoortje. 

Wil je graag weten waarom gezonde binnenlucht zo belangrijk is of wil je tips om gezond 

te wonen? Neem een kijkje op www.gezondbinnen.be.  

 

Bedankt! 

 

http://www.gezondbinnen.be/

