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Ja,
Wij, van Altena & de Jongh bedrijfsartsen bv. en Landschap Noord-Holland,
onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid.
Wij beloven ons in te zetten voor een gezonder Nederland door de combinatie
van bewegen en groen te stimuleren op de werkvloer en te integreren binnen
organisaties. Met als doel om de f itheid en vitaliteit van zo veel mogelijk
werknemers in Noord-Holland te bevorderen. Onder de naam Vitaal in het
Groen organiseren we de volgende activiteiten:
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Landschap Noord-Holland stimuleert elke inwoner van
Noord-Holland te genieten van groen in zijn woon- en
werkomgeving door zijn terreinen optimaal toegankelijk
te maken voor bezoekers, mee te helpen aan initiatieven
die erop gericht zijn om werknemers meer in beweging
te krijgen in het groen en te adviseren rondom groen,
inrichting en ontwerp.
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We zorgen voor een opschaling van onze Vitaal in het
Groen-activiteiten bij ten minste 30 andere bedrijven in
Noord-Holland. Dit doen we door in gesprek te gaan met
werkgevers en in te spelen op de behoeften die binnen de
organisatie bestaan.
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Vanuit van Altena & de Jongh zet een team van Vitaal
in het Groen wandelingen in het groen en andere
vitaliteitsdiensten uit bij bedrijven in het groen. De basis
wordt gevormd door de groene wandelactiviteit die deel
uit maakt van een uitgebreider pakket rondom voeding,
ontspanning, werkplek en creativiteit.

We geven een impuls aan het vitaliteitsbeleid op de NoordHollandse werkvloer, om zo een groter bewustzijn omtrent
gezond werken te creëren. Dit doen we door de positieve
invloed van een gezonde werkomgeving op de vitaliteit
van werknemers op de arbeidsmarkt onder de aandacht te
brengen.
Wij zetten ons in om meer partners aan te laten sluiten bij
deze pledge om de activiteiten van Vitaal in het Groen te
helpen promoten, door ontwikkelen, uitvoeren of afnemen.

Tevens beloven wij mee te werken aan de ( jaarlijkse) monitoring over
de uitvoering van de activiteiten en voortgang van de pledge.
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