
 

 

 

DE CHARTER 

 

Door (1) in de literatuur te duiken en (2) heel uiteenlopende bedrijven aan het woord te laten tijdens een aantal 

webinars en (3) input te krijgen van een werkgroep die actief met dit thema bezig is, is de charter geëvolueerd tot 

onderstaand model. Dit charter brengt in kaart welke aspecten een rol spelen wanneer je wil inzetten op 

gezondheidsbevordering (het versterken van mentaal welzijn) in een organisatie. We leggen graag kort even uit 

hoe je dit model best interpreteert: 

 

Om een warm bedrijf te creëren zijn er twee basisvoorwaarden en vijf pijlers. Enerzijds is “gedragenheid 

en visie” een voorwaarde om in te zetten op geestelijke gezondheidsbevordering in organisaties of 

bedrijven. De eerste stappen om deze basisvoorwaarde uit te werken zijn reeds samen met de 

pilootbedrijven gezet. Een andere basisvoorwaarde, zonder dewelke het weinig zin heeft om te 

investeren in de rest van de pijlers, is “communicatie”. Voor elke pijler en basisvoorwaarde gaan we de 

aspecten concretiseren die allemaal te maken hebben met deze begrippen. 

Werken rond welzijn betekent ook dat er tijdens het uitwerken van de verschillende pijlers in jouw 

organisatie ook aandacht wordt besteed aan inclusiviteit, participatie en verbondenheid. 

 

Deze opdracht zet je bedrijf of organisatie op weg naar meer gedragenheid en visie over mentaal welzijn. We 

zijn ons er bewust van dat dit niet heel eenvoudig zal zijn om te doen. Een welzijnsbeleid is (helaas) nooit “af”, 

maar blijft altijd work in progress!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BASISVOORWAARDE: GEDRAGENHEID EN VISIE 

OPDRACHT: MONITORING 

 

Indien mogelijk, raden we je aan om een aantal vragen rond te sturen rond de gedragenheid en de visie (bv. google 

forms op teams, intranet te posten). Op die manier kan je een voor- en nameting doen. Het doel van de bevraging 

is vooral om het effect van de acties te meten. Maar ook hopen we dat de medewerkers zich daardoor ook meer 

gehoord voelen in het proces. Het betreft dus zeker geen algemene tevredenheidsbevraging (en hoeft dus niet 

statistisch nauwkeurig te zijn). Je kan bij het uitsturen van deze meting ook communiceren over het feit dat je als 

organisatie meer actief aan de slag wenst te gaan met welzijn binnen de context. Eventueel kan je ook de 

werkgroep in deze communicatie voorstellen, zodat medewerkers op de hoogte zijn van de pioniers in de 

organisatie die hun schouders er mee onder zetten. De manier waarop je deze vragen rondstuurt, is volledig vrij 

te kiezen (google forms, email, online vragenlijst, etc). We raden jullie aan om de resultaten goed bij te houden 

en hopen dat deze motiveren om er werk van te maken. 

 

0: absoluut niet 

1: een beetje 

2: middelmatig 

3: redelijk goed 

4: zeer goed 

 

 

Voorstel: 

 0 1 2 3 4 

Ik weet bij wie ik terecht kan met vragen over mentaal welzijn      

Mijn organisatie vindt welzijn een prioriteit      

De belangrijkste sleutelfiguren zijn een rolmodel op vlak van welzijn      

Ik voel me gehoord als werknemer in het opzetten van acties rond welzijn      

Ik ben bereid om mijn steentje bij te dragen om van welzijn een prioriteit te maken in de 

organisatie 

     

Hoe energiek voel jij je de afgelopen periode op het werk (+/- 2 weken)      

Mijn welzijn op het werk is       

 


