
Hoe werkt het? Quotes van de winnaars in 2020:

Deze verkiezing maakt deel uit van het programma Fit & Vitaal en wordt mede mogelijk wordt gemaakt 
door Zilveren Kruis. Meer informatie vind je in de rubriek Fit & Vitaal op de website van de WENB. Samen werken aan werk

Laat jouw bedrijf deelnemen aan deze verkiezing onder bedrijven van de WENB 
en de WWb. Zo krijg je inzicht in de inspanningen en successen van jouw bedrijf. 
En je kunt de scores vergelijken met die van andere bedrijven.

Meld je aan voor de kick-off op 20 mei 2021
belangrijke informatie voor deelnemende bedrijven  

Vul de QuickScan voor vitaliteit in en laat je interviewen 
deel je best practices met deskundigen

Meld je aan voor het webinar op 7 oktober 2021  
uitwisseling van good practices en bekendmaking van de winnaars 

Daarna ontvang je een individuele bedrijfsrapportage 
hoe staat jouw bedrijf ervoor op het gebied van vitaliteit

Verkiezing Vitaalste Vakbedrijf 2021

Maak kans op de titel Vitaalste Vakbedrijf 2021

“Goed om te weten waar 
je staat ten opzichte van 
andere bedrijven. Stimulans 
of bevestiging, die scan levert 
altijd wat op.” 
Leo Hendriks, directeur WMD

“Het winnen van een award 
bevestigt dat we op de goede 
weg zijn.”

 
Roger Beuting, directeur ROVA

“Wij vinden het belangrijk 
dat iedereen gezond naar het 
werk komt, maar vooral ook 
weer gezond naar huis gaat.”

Henk van Driel, teamleider Eneco

Wat kun je wanneer verwachten?

Doe mee aan de

Mentaal fitte en gezonde 
medewerkers zijn 

gemotiveerder, energieker, 
creatiever en productiever

Kick-off Verkiezing 
Vitaalste Vakbedrijf 
en Slimste Handen 
van NL 
(Lerend Netwerk 
Fit & Vitaal)

Mogelijkheid 
tot deelname 
aan Verkiezing 
Vitaalste Vakbedrijf

Bekendmaking 
winnaars 
Award Vitaalste 
Vakbedrijf 2021

Uitreiken van 
certificaten 
op locatie van 
koplopers Vitaalste 
Vakbedrijf

Webinar over 
uitkomsten 
Verkiezingen 
Vitaalste 
Vakbedrijf 2021 Ontvangst 

individuele 
bedrijfsrapportage 
op het gebied van 
vitaliteit

Waardering
voor werkgevers 
die uitblinken in 

mentale vitaliteit
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https://www.wenb.nl/themas/programma-fit-en-vitaal
https://www.wenb.nl/fit-en-vitaal/vitaalste-vakbedrijf
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