
 

 

                                                             Wedstrijdreglement 
 
 
 
Voor de editie van de Gezond Werken Award 2017 geldt het volgende reglement: 
 
1. De wedstrijd Gezond Werken Award wordt ingericht door VIGeZ vzw, het Vlaams 
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, met maatschappelijke zetel te 1020 
Brussel, Gustave Schildknechtstraat 9.  
 
2. De wedstrijd Gezond Werken Award is een award die VIGeZ uitreikt aan 
ondernemingen en overheden die zich onderscheiden op het vlak van hun 
gezondheidsbeleid.  
 
Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid motiveert en ondersteunt medewerkers om voldoende 
te bewegen, minder lang stil te zitten, evenwichtig te eten en te stoppen met roken zodat ze 
zich beter in hun vel voelen. 
 
Het is hierbij van belang om rond de verschillende leefstijlthema’s een afgewogen mix van 
acties uit te werken: 
 

- Educatie (voorlichting en sensibilisatie): motiveren tot gezond gedrag bij 
medewerkers door te informeren, sociale steun te voorzien, in te spelen op waarden 
en normen en vaardigheden te versterken  

- Omgevingsinterventies: structurele maatregelen in de organisatie nemen die gezond 
gedrag kunnen uitlokken (laagdrempelig en gezond aanbod) of rechtstreeks 
beïnvloeden (gezonde omgeving) 

- Beleid, regels en afspraken: het maken, integreren en hanteren van voorschriften of 
officiële afspraken rond gezondheid in het algemene beleid van de organisatie  

- Zorg en begeleiding: voorzien van of doorverwijzen naar zorg- en 
begeleidingstrajecten die een gezonde leefstijl bevorderen bij medewerkers met 
specifieke gezondheidsrisico’s  of -noden  

 
3. De deelname is voorbehouden aan ondernemingen en overheden die gevestigd zijn 
in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en overheden waarvoor de Vlaamse 
Gemeenschap bevoegd is. Dit ongeacht de sector of grootte. 
 
 
4. We onderscheiden 3 deelname categorieën: 
 
4.1. Profit ondernemingen: deze categorie is bedoeld voor profit ondernemingen 
ongeacht de juridische structuur. Er zijn twee prijzen binnen deze categorie. We maken 
hierbij een onderscheid tussen ondernemingen <100 en >100. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Profit ondernemingen behoren tot één van de volgende sectoren: catering, horeca, banken 
en verzekeringen, bouwnijverheid, industrie, consulting, beveiliging, HR-diensten, energie en 
afvalverwerking, textiel, telecom en telefonie, onderhoud en schoonmaak, vervoer, 
luchtvaart, toerisme en reizen, distributie, warenhuizen, handelaars, media, studiebureaus, 
advocatenkantoren, enz. 
 
4.2. Social profit ondernemingen: deze categorie is bedoeld voor ondernemingen met  
voornamelijk een vzw-structuur. Er zijn twee prijzen binnen deze categorie. We maken 
hierbij een onderscheid tussen ondernemingen <100 en >100. 
 
Social profit ondernemingen behoren tot één van de volgende sectoren: : gezondheidszorg 
(ziekenhuizen, thuisverpleging, revalidatiecentra,…), welzijnssector (kinderopvang, 
ouderenzorg, residentiële en ambulante zorg, sociale wooninitiatieven,…), socioculturele 
sector (cultuur, jeugd, sport, toerisme, lokale diensteneconomie, vorming en 
beroepsopleiding, media,…), beschutte en sociale werkplaatsen, mutualiteiten, enz. 
 
4.3. Overheden: deze categorie omvat de regionale, de lokale en provinciale besturen, de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en OCMW-verenigingen, de 
overheidsbedrijven, de scholen, scholengroepen, onderwijskoepels, CLB’s, ...  
 
Er zijn twee prijzen binnen deze categorie. We maken hierbij een onderscheid tussen 
overheden <100 en >100. 
 
 
5. Uit elke deelnamecategorie worden door een jury van experten vier finalisten 
gekozen. Hieruit kiest de jury vervolgens voor elke deelnamecategorie twee winnaars. 
 
6. De finalisten en winnaars worden gekozen op basis van 5 ‘inspanningscriteria’: 
 
6.1. Uitvoeren van een afgewogen mix van strategieën  rond verschillende leefstijlthema’s 
(zie ook punt 2 hierboven) 
6.2. Een rol opnemen als gezondheidsambassadeur en andere bedrijven aanzetten tot het 
voeren van een gezondheidsbeleid 
6.3. Zorgen voor betrokkenheid en medewerking van management en medewerkers bij 
het voeren van een gezondheidsbeleid 
6.4. Samenwerken met andere organisaties en externe partners om het 
gezondheidsbeleid vorm te geven 
6.5. Aandacht hebben voor de opzet, uitvoering en verankering van het 
gezondheidsbeleid  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
7. De aanvraag tot deelname aan de Gezond Werken Award dient te gebeuren via het 
online-inschrijvingsformulier op www.gezondwerkenaward.be. Iedere deelnemer ontvangt 
automatisch een bevestiging van zijn aanvraag tot deelname. De deelnemer is pas definitief 
ingeschreven als hij van de organisator een e-mail heeft ontvangen, waarin zijn inschrijving 
wordt bevestigd. In deze mail staat eveneens een rechtstreekse link naar de 
www.gezondwerkenaward.be waar het deelnamedossier terug te vinden is. 
 
8. Wij hebben uw inschrijving nodig vóór 30 september 2017. Voor deze datum moet 
het deelnamedossier dus in het bezit zijn van de organisator. 
 
9. De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een 
betrouwbare weergave geeft van de situatie beschreven in het deelnamedossier. 
 
10. De deelnemer dient bewijsstukken zoals (kranten)artikels, foto’s, filmpjes, 
promomaterialen, opleidingen van medewerkers in verband met gezondheidsbeleid… toe te 
voegen aan het deelnameformulier. Dit mag ook per mail of per post verstuurd worden. 
 
11. De jury is onafhankelijk en wordt samengesteld door VIGeZ, Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Deze jury heeft het recht de correctheid van de 
verstrekte gegevens te controleren. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. 
De jury probeert wel de uiteindelijke beslissing zo gedetailleerd mogelijk te verantwoorden. 
 
12. Verloop van de wedstrijd 
De wedstrijd verloopt in 3 fasen: 
- Kandidatuurstelling 
- Nominatie van de finalisten  
- Bekendmaking van de winnaars Gezond Werken Award 2017 
 
12.1 Kandidatuurstelling 
Iedere profit onderneming, social profit onderneming en overheid die voldoet aan de 
basiscriteria mag zichzelf kandidaat stellen zoals vermeld in artikel 3 en artikel 4. 
Inschrijven voor de wedstrijd kan vanaf 7 maart 2017 via de website 
www.gezondwerkenaward.be  
Het deelnamedossier moet voor 30 september 2017 in het bezit zijn van de organisator, 
enkel dan is de deelname officieel geldig. Dit kan via het online registratieformulier dat u 
terugvindt op www.gezondwerkenaward.be 
 
Voor vragen met betrekking tot het invullen en indienen van het deelnamedossier kan u 
terecht bij Silvia Van Cauter (silvia.vancauter@vigez.be) of via volgend telefoonnummer 
02/422.49.51. 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
12.2 Nominatie van de finalisten 
 
Uit alle ontvangen deelnamedossiers worden door de jury 12 finalisten genomineerd. Per 
deelnamecategorie zijn er 2 finalisten < 100 WN en 2 finalisten > 100 WN. De 12 finalisten 
zullen op 15 november 2017 officieel worden bekendgemaakt en op de hoogte worden 
gebracht.  
 
12.3 Bekendmaking van de winnaars  
 
De uiteindelijke bekendmaking van de winnaars de Gezond Werken Award en de bijhorende 
prijsuitreiking vinden plaats op 5 december 2017 tijdens de Prenne in de Kortrijk Xpo.  
 
Per deelnamecategorie zal 1 winnaar < 100 WN en 1 winnaar > 100 WN bekendgemaakt 
worden. Alle winnaars zullen worden vermeld in een persbericht.  
 
13. De deelnemers mogen rekenen op een vertrouwelijke behandeling van hun 
deelname en van de door hen verstrekte gegevens. 
 
14. De deelnemende organisaties die door de jury genomineerd worden geven VIGeZ de 
toestemming om de naam van de onderneming alsook de verstrekte gegevens uit het 
deelnamedossier te gebruiken in de context van de wedstrijd de Gezond Werken award. Dit 
geldt eveneens voor alle fotografie, video en audio-opnames in de context van de wedstrijd. 
 
15. De deelname is kosteloos. 
 
16. De winnaars mogen het logo “Winnaar Gezond Werken Award 2017” gebruiken in 
hun communicatie. 
 
17.       Wie deelneemt aan de wedstrijd Gezond Werken Award 2017 verklaart zich 
uitdrukkelijk akkoord met dit reglement. 
 
18. De organisator behoudt zich het recht om één of meerdere prijzen niet uit te reiken. 


