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WAAK focust op GEZONDHEID

Mens sana in corpore sano  



- In eerste instantie acties omtrent Voeding & Beweging

- Sinds 2016 ook focus op Geestelijke Gezondheid

- Werkgroep zet zich actief in en krijgt steeds meer vorm

- Extra aandacht in de maand oktober

met diverse acties voor verschillende

groepen



Geestelijke gezondheid

- Begin oktober t.e.m. 10/10 (werelddag 

Geestelijke Gezondheid)

- Samenwerking Logo Leieland – fit in je hoofd

Voeding & Beweging

- 2° helft oktober met slotevent WAAK-2-WAAK



Geestelijke Gezondheid

- Hartelijke ontvangst per unit

- Uitdelen flyer met toelichting, ‘snoep’zakjes en gadget (vb. 

gepersonaliseerd stressmannetje)

Blijf er niet op knabbelen…
Ga erover babbelen!

www.fitinjehoofd.be



Een GOED GEVOEL-muur

- Scheurkalender met complimentjes

- Cartoons gelinkt aan het werk

- Vrije ruimte om aan te vullen met eigen positief materiaal 

(quotes, foto’s, tekeningen,…)



Een gezellig ontbijt onder collega’s vóór de start van de  

werkdag

Een tafelgoochelaar tijdens de middagpauze



Voor onze collega’s op enclave: fotobox



Workshops en acties omtrent:

- Afkicken van e-mail (incl. e-mailloze vrijdag)

- Mindfulness

- Blue Monday vs. #30dagenzonderklagen

- Urnie & Burnie: samen sterk tegen burn-out in 

samenwerking met Jobcentrum/Emino



Film ‘Everybody Happy’ 
(speech door Peter Bouckaert)





Gerealiseerde acties door de jaren heen
Hometrainer- en handpedalo-competitie tussen de units

- gedurende 1 week non-stop fietsen van 8u00 tot 16u30

- 2 x tussenstand/dag + in kaart brengen ervan

- wisseltrofee voor winnende unit

- handpedalo’s i.f.v. laagdrempeligheid

- gratis stuk fruit en attentie voor iedere

deelnemer



Gezonde drankjes
- Drankenautomaten: tijdelijk vervangen van suikerhoudende

dranken door gearomatiseerde waters

- Voor iedereen een blikje bio-limonade

- Voor iedereen een zelfgemaakte smoothie

Project ‘Lunchwandeling’
- Uitgestippeld traject om te wandelen tijdens de middag-

pauze

- Themakwis met per unit een leuke prijs voor de 

winnaars

- In bruikleen geven van stappentellers

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ3LKX_vzOAhWEMBoKHVU3B5wQjRwIBw&url=http://dekindertjes.skynetblogs.be/tag/wandelaar&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNFNRGKntFZ3QTCeZfy7r7ujgp___w&ust=1473328330797430


Groenten- en fruitkalender

- Maandelijks affiche met seizoengebonden groenten en fruit

- Maandelijks 2 recepten: eenvoudige bereiding, budgetvriendelijk

en o.b.v. seizoengebonden producten

 

 

 

VOOR 4 PERSONEN ( 5 à €) 

 

 

 

 

 

BEREIDING 

• Verwarm de oven voor op 200°C 

• Bekleed de bakvorm met het deeg. Prik enkele keren met een vork in de bodem 

• Snijd het witloof fijn 

• Verhit de boter in een pan en stoof het witloof gedurende 20 minuten op een zacht vuurtje. 

Laat uitlekken. 

• Klop de eieren en eierdooiers los met de room. Roer de gemalen kaas er door heen. 

• Verdeel de hamblokjes en het witloof over de taartbodem. Giet het eiermengsel er over. 

• Bak de taart 30 minuten in de voorverwarmde oven. 

• Haal de taart zo vlug mogelijk uit de bakvorm en dien warm op. 

 

 

SMAKELIJK !!! 

 

Witlooftaart met 

ham en kaas 

• 1 pakje uitgerold kruimeldeeg 

• 4 stronkel witloof 

• 200 g gemalen kaas 

• 30 g boter 

• 1 platte, ronde bakvorm 

• 2 eieren 

• 2 eierdooiers 

• 2 dl room 

• 200 g hamblokjes 

• 1 oven en 1 pan 
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Aanpassing van dagmenu’s

- Aandacht voor ‘vergeten’ groenten

- Extra gezonde desserts: fruitbrochette, ambachtelijke yoghurt, 

fruitsalade, …

- Dagelijkse verse soep i.s.m. ons ZOWE-arbeidszorgproject



Sportactiviteiten

- Deelname (2014) met 2 teams aan ‘1000 km van Kom op tegen

kanker’ (mix van DGM’s en omkadering)

- Loopevents: wekelijkse training aansluitend op werkuren, 

deelname aan wedstrijden (Ekidenrun, ½ marathon Kuurne, 

Levensloop Kortrijk, …)

- Jaarlijks kubb-tornooi voor omkaderingspersoneel

- Minivoetbal-competitie

• WAAK-2-WAAK-run (trail-run/wandeltocht door de gebouwen van 

WAAK van 3, 6 of 9 km) 



Groepsaankoop elektrische fietsen & deelname aan ‘De 

Testkaravaan’
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Info- & workshops voor omkaderingspersoneel

- Beweging op het werk (i.s.m. Fitter Vlaanderen)

- Djembe-sessie



Gratis uitdelen van …

- Directeur op bakfiets met een gezond pakket voor iedereen als

kick-off voor de actie : appel, peer en wortel i.s.m. REO-veiling

(2014)

- Stukken fruit en een gezond drankje bij het verlaten van de 

gebouwen op het einde van de dagtaak (2017)



Fruitautomaten in refters



Permanente infostand + promomateriaal van externe partners 

(mutualiteiten, LOGO Leieland, …)  + educatieve filmpjes laten 

afspelen tijdens middagpauzes






