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Thema Bewegen & Stilzitten

Nr. Wat? Actie!
Kennis / 

voorlichting

Omgeving 

binnen GGD

Zorg & 

begeleiding

Beleid / 

regelgeving
Werknemer

Hoofd-

locatie

Aanland-

locaties

Omgeving 

buiten GGD

1a Extra dynamisch meubilair aanschaffen
Voor W'veld 2 extra deskbikes en enkele extra swoppers en zitballen aanschaffen. Voor elke 

aanlandlocatie 1 zit-stabureau en 1 deskbike aanschaffen.
x x

1b
Zit-sta bureaus beter verspreiden in 

W'veld en gebruiken zoals bedoeld.

In W'veld de huidige zit-sta bureaus beter verspreiden. Van de 2x4 stabureaus achter in de gang 

op de BG en de 1e verdieping, 2x2 bureaus verhuizen naar ergens halverwege de gangen, 1 links 

en 1 rechts. Van de 6 desbikes van het balkon, 2 deskbikes naar de gang op de 1e verdieping 

verhuizen. In de gang op de BG de 2 nieuwe deskbikes plaatsen.

Alle zit-sta bureaus op een hoge stand zetten en evt.  bureaustoelen weghalen, zodat deze 

actieve werkplekken niet als reguliere (zit)werkplek gebruikt gaan/blijven worden.

x x

1c
Sta-fiets bureau + deskbike aanland-

locaties
Op elke aanlandlocatie 1 sta-fiets bureau + 1 deskbike plaatsen. x x

1d
Informeren over (juist gebruik van) 

dynamisch meubilair

Informatie over het belang van en over de juiste instelling van en/of juiste werkhouding bij en/of 

in de buurt van de actieve werkplekken aanbieden. Evt. ook informatie in de vorm van 

workshop/filmpje oid aanbieden, naast schriftelijke info. Regelmatig iemand met verstand van 

zaken een rondje laten lopen, die GGD'ers zo nodig aanspreekt / informeert over een 

(on)gezonde werkhouding.

x x x

1e
Staand vergaderen/overleggen 

stimuleren in Groevenbeek

Staand vergaderen/overleggen in Groevenbeek stimuleren door de vergaderstoelen weg te halen 

en door de vergadertafel standaard op een hoge stand te zetten.

De hoge krukken op wieltjes (6 stuks) die beneden worden weggehaald (zie 1f) in Groevenbeek 

plaatsen, zodat daar tegelijkertijd staand en/of zittend aan de hoge vergadertafel overlegd kan 

worden.

x x

1f
Staand overleggen/lunchen stimuleren 

elders in Warnsveld

Staand overleggen/lunchen elders stimuleren door op diverse plekken de hoge krukken op 

wieltjes (bij de werkplekjes naast de keuken en in Engelenburg) weg te halen. En door aantal 

ronde statafels gedurende het hele jaar in de hal en/of in Engelenburg laten staan.

x x

1g Gebruik dynamisch meubilair stimuleren

Gebruik dynamisch meubilair stimuleren door jaarlijks informatie hierover te verspreiden of een 

actie te organiseren. Bijv. enthousiaste ervaringen delen via filmpjes, aanjagers inzetten, 

workshop, challenge (wie heeft de meeste km's op een deskbike gemaakt?)

x x x

2a Bekendheid fietsplan vergroten

De bekendheid vergroten van de mogelijkheid om via de GGD fiscaal aantrekkelijk een fiets aan 

te schaffen. Aangeven dat het ook mogelijk is om een vouwfiets aan te schaffen, zodat het 

makkelijker is om een stuk van je reis met de fiets af te leggen (naast auto of OV). (Regeling is 

verruimd. Opnemen in nieuwe personeelshandboek).

x x x

2b
Extra (elektrische) GGD-leenfietsen 

aanschaffen?

Uitzoeken of het wenselijk is om meer GGD-leenfietsen aan te schaffen, voor W'veld en voor 

sublocaties. Ook uitzoeken of het wenselijk is om 1 of meer elektrische leenfietsen aan te 

schaffen voor langere ritten die met de gewone fiets net te ver zijn.

x x x

Activiteiten Pijler Vitaliteit Matrix Niveau Vitaliteit Matrix

(her)Plaatsen van dynamisch meubilair en bevorderen van het (juiste) gebruik daarvan. De GGD heeft dynamisch meubilair, maar nog niet op alle locaties en dit meubilair wordt ook niet optimaal gebruikt. We hebben 14 sta-fiets bureaus, 6 deskbikes, een aantal 

swopper-krukken en een aantal zitballen. Het merendeel staat in W'veld; op de aanlandlocaties staan alleen swoppers. Ook heeft de GGD in W'veld 1 vergaderruimte en her en der in het gebouw diverse plekken waar staand vergaderd/overlegd kan worden. In W'veld 

staan 6 zit-sta-bureaus+ deskbikes allemaal bij elkaar op het balkon, de 2x4 andere stabureaus (zonder deskbike) staan achter de gang op de BG en op de 1e verdieping. De swopperkrukken en zitballen staan in W'veld over de GGD verspreid. Een deel van het actieve 

meubilair (mn 6 sit-sta bureaus + deskbikes op het balkon en enkele swoppers) wordt goed gebruikt, maar wel vaak door dezelfde GGD'ers.

Stimuleren van fietsen naar, van en tijdens het werk. De GGD heeft verschillende regelingen om fietsen van/naar en/of tijdens het werk te stimuleren: het fietsplan, de woon-werk vergoeding voor fietsers, de GGD-leenfietsen, het afsluitbaar fietsenhok in W'veld en 

de douches in W'veld
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2c Oplaadpunten fietsenhokken uitbreiden?
Uitzoeken of het wenselijk is om meer oplaadpunten voor elektrische fietsen in de fietsenhokken 

te realiseren.
x x x

2d Douchehok aanpassen?
Reguliere gebruikers van het douchehok in W'veld vragen naar hun wensen en douchehok zo 

nodig daarop aanpassen.
x x

2e Korting fietsenwinkel W'veld
Overleggen met de fietsenwinkel voor pand in W'veld over kortingsactie(s); incidenteel dan wel 

structureel. Indien mogelijk dan GGD'ers hierover informeren.
x x x

2f Diverse fiets acties

1 keer per jaar een fiets actie organiseren, zoals een bedrijfsuitje op de fiets, een fietsonderhoud 

cursus, een (e-)fiets test actie, deelname aan een fiets evenement/interventie zoals 'Rij2op5' of 

'Fietsen scoort' of de Lady's Ride. Suggesties ophalen in organisatie.

x x x

3a
Informatie & activiteiten mbt  

zitonderbrekingen

Informatie over belang van zitonderbrekingen opstellen en verpreiden. Geschikte Apps (zoals 

Desk workout, app Stand up!), evt. timer instellen op PC, energizers, actieve vergadervormen, 

yoga workshops, etc

x x x

3b Tafeltennis tafel / dartboard

Een tafeltennistafel aanschaffen en buiten (laten) plaatsen (bij Voorstonden). Een dartboard voor 

gebruik (binnen en/of buiten) aanschaffen.

Gebruik van tafeltennistafel en dartboard stimuleren door 1 a 2 keer per jaar een toernooi te 

organiseren en/of aanjagers/ambassadeurs in te stellen.

x x

3c #FITOPJEWERK Challenge Bij herhaling jaarlijks meedoen aan de #FITOPJEWERK Challenge van NOG Fitter en Vitaler. x x x

4a Sport workshops
Op locatie (laten) verzorgen van workshops over diverse sporten, zoals pilates, yoga, tafeltennis, 

darten, etc.
x x x

4b Sportuurtje Een sportuur aan het begin of einde van de werkdag of tijdens de pauze aanbieden. x x

4c
Deelname European Company Games 

(zomer 2021 in Gelderland)

Met een of meer GGD-teams meedoen aan de European Company Games in de zomer van 2021. 

Samenwerkingspartners van de GGD en/of partners van NOG Fitter en Vitaler hierover 

informeren en stimuleren om ook mee te doen.

x x x

4d Aanhaken bij sportevenementen
Bij grote (inter)nationale en regionale sportevenementen (passief) aanhaken; bijv. (samen) TV-

kijken in Engelenburg, polls uitzetten, etc.
x x x

4e Diverse sport/beweeg acties
Bekendheid geven / deelname stimuleren aan en samen trainen voor acties zoals wandel naar je 

werk dag, fiets naar je werk dag, traploop dag, ambtenaren loop, bedrijfs volleybal, IJsselloop etc.
x x x

5a (Lunch)wandelen stimuleren

Meer GGD'ers verleiden om (samen) een (lunch)wandeling te maken; anderen stimuleren door 

elkaar mee te vragen. Aanjagers/ambassadeurs hiervoor inzetten. Evt. 'pauze/wandel signaal' 

instellen via PC.

x x x

5b Wandeling +  lunch organiseren
1 keer per jaar een wandeling + (gezonde) lunch organiseren, zoals de werkgroep GGD Beweegt 

al enkele keren heeft gedaan. Lunchpakketjes voor medewerkers andere locaties verzorgen.
x x x

Stimuleren van zitonderbrekingen tijdens het werk. Ondanks het actieve meubilair zitten veel GGD'ers langdurig stil tijdens hun werk. Dat is zeer slecht voor de gezondheid; aanbevolen wordt om elke half uur het zitten te onderbreken door minstens 2 minuten te 

staan of te lopen. Het centraliseren van prullenbakken, printers, kantoorartikelen helpt, maar zitonderbrekingen kunnen nog meer gestimuleerd worden.

Stimuleren van sporten en bewegen tijdens het werk en in de vrije tijd.

Stimuleren van (lunch)wandelingen tijdens het werk. Diverse GGD'ers benutten de (lunch)pauze om een (lunchw)andeling te maken en vragen rond welke collega's mee willen gaan. In W'veld staan enkele paraplu's bij de uitgang, zodat ook bij regen gewandeld kan 

worden.
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5c GGD-paraplu's aanschaffen

Een aantal paraplu's bij de ingang in W'veld zijn kapot. Deze vervangen door roze paraplu's met 

GGD-logo, mede ivm positieve uitstraling naar buiten toe. Evt. ook een aantal paraplu's voor 

sublocaties aanschaffen.

x x x

6a Individuele begeleiding
Met geinteresseerde GGD'er bekijken welke optie / welk aanbod voor hem/haar het best 

passend is. Bijv. begeleiding door fysiotherapeut  of leefstijlcoach.
x x

6b Groeps begeleiding

Met geinteresseerde GGD'ers bekijken welke optie / welk aanbod voor hen het best passend is. 

Bijv. coachingsprogramma Voeding & Beweging (IZA), workshop Blue zones (IZA), workshop 

Gezonde Leefstijl (GSF)

x x

Begeleiden van GGD'ers die hun beweegpatroon en/of hun (over)gewicht willen aanpakken.
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1a Rustmomenten stimuleren

Jaarlijks informatie geven over het belang van korte rustmomenten tijdens het werk. Via 

schriftelijke info, filmpje, apps (zoals 'Headspace', 'Yoga studio'), online oefeningen (zoals 

'Ontspan' en 'Energie opladen'), ed. Evt. op beeldscherm een  pauzesignaal laten 'oppoppen'. Zo 

nodig een cultuuromslag bewerkstelligen zodat collega's die rustmomenten ook durven nemen. 

x x x

1b Diverse workshops/cursussen aanbieden

1 keer per jaar een workshop en/of (korte) groepscursus aanbieden over een (ontspannend) 

onderwerp, zoals yoga of mindfullness. Suggesties voor thema's/onderwerpen ophalen in de 

organisatie.

x x x

1c Stoelmassages aanbieden

Onderzoeken of er behoefte is aan stoelmassages op het werk. Bekostiging hiervan is mogelijk 

vanuit de werkkostenregeling, zie https://www.stoelmassage.nu/werkkostenregeling-

stoelmassage/.

x x x

3a Informatie over werkplezier

Er bestaan diverse geschikte apps (bijv. 'Happy We', '2DaysMood', 'MrMood'), interventies (bijv. 

'Van werkstress naar werkplezier'). GGD'ers jaarlijks hierover informeren. Vergoeding van (een 

deel van) de kosten via IKB regelen.

x x x

3b
Landelijke campagne 'Week van de 

werkstress'

In november wordt jaarlijks de landelijke campagne 'Week van de werkstress' georganiseerd; 

deze richt zich niet alleen op werkstress maar ook op werkplezier. Jaarlijks bekijken welke 

onderdelen van deze campagne voor de GGD bruikbaar zijn.

x x x

3c Collega's beter (prive) leren kennen

Als je je collega's beter kent, is het makkelijker om even een praatje te maken en naar elkaars wel 

en wee te vragen. Dat verhoogt het werkplezier. Via diverse manieren stimuleren dat GGD'ers 

elkaar beter leren kennen. Bijv. via een informele varianten van de klinische les, '5 vragen aan', 

workshops door collega's met een bepaald talent of passie, ed. Aansluiting bij No Guts no Glory 

initiatief.

x x x

3d Duurzame inzetbaarheid
Aansluiting zoeken bij activiteiten mbt veerkracht en mentale weerbaarheid van werkgroep 

Duurzame inzetbaarheid.
x x x

4a Informatie over mentale fitheid

Er bestaan diverse geschikte (online) tests (bijv. 'Mentale Fitheid'), apps, oefeningen (bijv. 

'Problemen oplossen doe je zo'), trainingen (bijv. module 'Geef richting'), interventies (bijv. 

'PsyFit'). GGD'ers jaarlijks hierover informeren. Vergoeding van (een deel van) de kosten via IKB 

regelen.

x x x

4b Informatie over slaap(problemen)

Een (langdurig) tekort aan slaap heeft invloed op je humeur, geheugen, concentratie, 

functioneren en mentale weerbaarheid. Er bestaan diverse geschikte (online) tests, apps (bijv. 

'Sleep Cycle Alarm Clock'), oefeningen, trainingen (bijv. 'Beter slapen' of module 

'Slaapproblemen'). GGD'ers jaarlijks hierover informeren. Vergoeding van (een deel van) de 

kosten via IKB regelen.

x x x

Activiteiten Pijler Vitaliteit Matrix Niveau Vitaliteit Matrix

Zie hiervoor de activiteiten op het tabblad Bewegen.

Stimuleren van ontspanning door rustmomenten tijdens het werk. Onderzoek wijst uit dat we - vooral bij mentaal werk - door onvoldoende pauze (downtime voor je hersenen) efficiëntie verliezen, meer fouten maken en minder betrokken zijn bij het werk dat we 

doen. Regelmatig een (korte) pauze nemen tijdens het werk is belangrijk voor je energieniveau, productiviteit en werkplezier. 

Stimuleren van ontspanning door beweegmomenten tijdens het werk. Bewegen versterkt lichaam én geest. Er zijn talloze voordelen: je humeur verbetert, je raakt beter bestand tegen (werk)stress en je voelt je fitter.

Stimuleren van plezier tijdens het werk. Werkplezier levert veel op, zowel voor de werkende zelf als voor de werkgever. Werkplezier maakt productiever, vermindert het gevoel van werkdruk en zorgt voor een voldaan gevoel. Medewerkers die plezier hebben in hun 

werk dragen ook bij aan een betere sfeer in het bedrijf en een hogere productiviteit.

Bevorderen van de mentale fitheid. Als je mentaal fit bent, zit je lekker in je vel, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en kun je problemen beter de baas. 
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4c Klinische slaaples Klinische les over slaap x x x

5a
Herplaatsing van een aantal zitjes in 

W'veld

In W'veld zijn binnen diverse (gezellige) zitjes om - samen met een of meer collega's - even een 

(koffie)pauze te nemen; deze worden goed gebruikt. De 2 (privacy)zitjes achterin de gang op de 

1e verdieping worden weinig gebruikt. 1 van deze zitjes verplaatsen naar elders (gang BG) in het 

gebouw. 

x x

5b
Kolfruimte W'veld (ook) gebruiken als 

rustruimte

De kolfruimte in W'veld kan ook goed gebruikt worden om jezelf even rustig te kunnen 

terugtrekken voor een individueel rustmoment. Een voetenbankje, rustbed en yogamatje 

aanschaffen om comfortabel te kunnen zitten of liggen. Deze optie bekend maken. Via outlook 

een reserveringssysteem maken.

x x

5c Plaatsing van extra zitjes rondom W'veld

In W'veld staat buiten 1 bankje vlak voor het gebouw en 1 bank rond de boom iets verderop. 

Door diverse GGD'ers is geopperd om op de plek van de (niet werkende) fontein extra zitjes te 

plaatsen. Onderzoeken of dit toegestaan is.

Bij de vijver achter het gebouw staan 2 bankjes; deze worden echter (voor zover bekend) niet 

gebruikt. Gebruik van deze zitjes (via deur in Engelenburg) promoten (na opruimen 

hondenpoep).

x x

5d Zitjes sublocaties (binnen en/of buiten)
Onderzoeken welke behoefte aan en mogelijkheden voor zitjes (binnen en/of buiten) er op onze 

sublocaties zijn. Hiermee rekening houden met verbouwen/herinrichten.
x x

5e
Aantal noice-canceling koptelefoons 

aanschaffen.

Het aantal (afsluitbare) werkplekken op de GGD waar je rustig en geconcentreerd kan werken is 

beperkt. Een beperkt aantal noice-canceling koptelefoons aanschaffen die je kan lenen om - met 

je eigen muziek op - ongestoord te werken. Of om even een muzikaal rustmoment te nemen. Bij 

goed gebruik evt. nog enkele extra aanschaffen.

x x

5f Extra planten plaatsen

Planten op de werkvloer dragen bij aan het welzijn van medewerkers en een beter 

binnenklimaat.  In W'veld staan in de hal 3 grote bomen. Bij de diverse werkplekken staan her en 

der niet meer dan wat kleine vetplanten/cactussen. We willen extra planten plaatsen (kopen of 

huren/leasen) om onze kantoorpanden groener te maken.

x x

6a Individuele begeleiding
Met geinteresseerde GGD'er bekijken welke optie / welk aanbod voor hem/haar het best 

passend is.
x x

6b Groeps begeleiding Met geinteresseerde GGD'ers bekijken welke optie / welk aanbod voor hen het best passend is. x x

(Her)inrichten van de (fysieke) kantooromgeving. Diverse activiteiten kunnen ondernomen worden om onze (fysieke) werkomgeving zo in te richten dat gezond gedrag (meer) gestimuleerd en/of ongezond gedrag ontmoedigd wordt.

Begeleiden van GGD'ers die hun mentale gezondheid willen aanpakken.
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2019 2020 2021 2022

januari xxx

februari xxx

maart xxx

april xxx

mei xxx

juni xxx

juli xxx

augustus xxx

september

oktober Stoptober /overige rookacties (R) Stoptober /overige rookacties (R) 

november

december

Acties lunchwandelen (B5)

Acties dynamisch meubilair (B1)

Acties rustmomenten (O1)

Acties werkplezier (O3)

Acties rustmomenten (O1)

Acties werkplezier (O3)

Acties rustmomenten (O1)

Acties werkplezier (O3)

Acties rustmomenten (O1)

Acties werkplezier (O3)

IkPas / overige alcoholacties (A)

Acties voeding (V)

IkPas / overige alcoholacties (A)

Acties voeding (V)

Acties lunchwandelen (B5)

Acties dynamisch meubilair (B1)

Acties lunchwandelen (B5)

Acties dynamisch meubilair (B1)

Acties lunchwandelen (B5)

Acties dynamisch meubilair (B1)

 Acties mentale fitheid (O4)

Acties herinrichting (O5)

 Acties mentale fitheid (O4)

Acties herinrichting (O5)

 Acties mentale fitheid (O4)

Acties herinrichting (O5)

Acties zitonderbrekingen (B3)

Acties fietsstimulering (B2)

Acties sportstimulering (B4)

Acties zitonderbrekingen (B3)

Acties fietsstimulering (B2)

Acties sportstimulering (B4)

Acties zitonderbrekingen (B3)

Acties fietsstimulering (B2)

Acties sportstimulering (B4)
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