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Wat is Wellfie?

Uw medewerkers
vitaal en met zin aan
het werk houden!

TOTAALBEELD WERKVERMOGEN
De gratis online tool Wellfie geeft u als werk
gever snel en eenvoudig een totaalbeeld van
het werkvermogen binnen uw onderneming.
Wellfie helpt het werkvermogen bij de mede
werkers te verbeteren, zodat zij zo lang moge
lijk productief en met zin aan het werk blijven.

Scan en verbeter het
werkvermogen in uw bedrijf!

REGIONALE KANTOREN GROEP IDEWE

WELLFIE SCANT ÉN ADVISEERT
U als werkgever en elke medewerker die de
scan invult, krijgen meteen aangepaste tips en
suggesties om het werkvermogen te verbe
teren. Bouwen aan het werkvermogen is immers
een gedeelde verantwoordelijkheid: u biedt
kansen en middelen, de medewerker koestert
zijn gezondheid en werkt mee aan een goed
werkklimaat.

LANGE TERMIJN
Groep IDEWE kadert de Wellfie in een totaal
oplossing gericht naar Duurzame Inzet
baarheid en Vitaliteit. Wellfie wordt daardoor
op lange termijn ingezet om progressief het
leeftijdsbewust personeels- en welzijnsbeleid
te verbeteren.

Contacteer ons - Wij helpen u graag verder!
Antwerpen
Tel. 03 218 83 83
antwerpen@idewe.be

Mechelen
Tel. 015 28 00 50
mechelen@idewe.be

Brussel
Tel. 02 237 33 24
brussel@idewe.be

Namur
Tel. 081 32 10 40
namur@idewe.be

Gent
Tel. 09 264 12 30
gent@idewe.be

Turnhout
Tel. 014 40 02 20
turnhout@idewe.be

Hasselt
Tel. 011 24 94 70
hasselt@idewe.be

Roeselare
Tel. 051 27 29 29
roeselare@idewe.be

Leuven
Tel. 016 39 04 38
leuven@idewe.be
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Hoe werkt het?
Het huis van werkvermogen
Werkvermogen en de factoren die er een invloed
op hebben werden door de Finse professor
Ilmarinen voorgesteld als een huis.
Het dak is het werkvermogen, dat steunt op
vier verdiepingen: gezondheid, competenties,
waarden en werk.



Werkvermogen
Het dak zal pas stevig zijn als
ook de vier onderliggende
verdiepingen degelijk en
goed onderhouden zijn.

Werk, werkgemeenschap en leiding
Om het werkvermogen te versterken, zijn een
interessante jobinhoud en aangepaste werk
eisen nodig. Maatregelen zoals jobrotatie,
flexibele werktijden, keuzevrijheid wat betreft
pauzes en telewerk kunnen hierbij helpen.

Hoe gaat Wellfie in zijn werk?
STAP 1

Waarden, houding en
motivatie
Deze verdieping wordt verstevigd
wanneer de medewerker ervaart
dat zijn taken aansluiten bij zijn
persoonlijkheid. Een goede match
tussen de persoonlijke waarden en
die van de onderneming draagt
hiertoe bij.

VRAGENLIJST WERKGEVER
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Na registratie en invullen van
de vragenlijst ontvangt u uw
beleidsrapport. Hierna kan u uw
medewerkers uitnodigen voor
Wellfie.
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STAP 2

VRAGENLIJST WERKNEMERS
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Elke werknemer ontvangt via
e-mail een persoonlijke link naar
de Wellfie-vragenlijst.
Na voltooiing krijgt hij/zij onmid
dellijk persoonlijke feedback en
tips toegestuurd.

Competenties
Gezondheid en
functionele capaciteiten
Beide eigenschappen vormen de basisverdieping
van het huis. Een goede lichamelijke en psychi
sche gezondheid zijn noodzakelijk om het werk
naar behoren te kunnen uitvoeren.

Medewerkers die hun kennis en vaardig
heden kunnen ontwikkelen en de kans
krijgen om hun talenten te benutten, zijn
meer betrokken en geëngageerd.

STAP 3

FEEDBACK &
GROEPSRESULTAAT
Wanneer er meer dan 10 werk
nemers de vragenlijst ingevuld
hebben, kunt u gratis een
groepsrapport met duidelijke
overzichtsresultaten en gericht
advies opvragen.

