PERSBERICHT
De allereerste Previdis-award uitgereikt aan Bond Moyson
Oost-Vlaanderen
Brussel, 10 november 2016. Gisterenavond werd de allereerste Previdis-award uitgereikt aan Bond
Moyson Oost-Vlaanderen. De Previdis-award werd in het leven geroepen om organisaties in de
kijker te zetten die zich onderscheiden door een mensgerichte preventie-aanpak op de werkvloer.
Previdis is een vennootschap binnen de P&V Groep. Ze werd opgericht in 2015 met het doel om
bedrijven en particulieren te sensibiliseren rond het thema preventie. Previdis is ervan overtuigd dat
preventie een zaak is van iedereen en dat goede ervaringen er zijn om gedeeld te worden. Het is in
deze context dat de jonge vennootschap van de P&V Groep dit jaar de Previdis Award
organiseerde.
Jury unaniem over keuze winnaar
De jury van de Previdis award 2016 koos unaniem voor het project van het ziekenfonds Bond
Moyson Oost-Vlaanderen als winnaar. Het winnende project bestaat eruit om medewerkers te
stimuleren om een zittende en ongezonde houding te veranderen maar ook om een laagdrempelig
aanbod te ontwikkelen om meer te bewegen. Gunther Groenwals, preventieadviseur van Bond
Moyson Oost-Vlaanderen: “Dit project is gestoeld op de overtuiging dat investeren in bewegen en
ergonomie, investeren is in gezondheid en dus onvoorwaardelijk en duurzaam is voor onze
medewerkers en onze unieke gezondheidszorg.”
Previdis sensibiliseert zijn klanten op het vlak van welzijn op het werk
Previdis wil, complementair aan de verzekeringsactiviteiten van de P&V groep, zijn verzekerde
ondernemingen en instellingen wegwijs maken in mensgerichte preventie. Ze doet dit via een
waaier van sensibiliseringsactiviteiten. Previdis zal hiervoor samenwerken met professionele
partners die op dit terrein actief en succesvol zijn.
In de komende twee jaar zal de focus liggen op het thema “Hoe kunnen we in specifieke situaties
het werk aanpassen aan de mens”. Het gaat hierbij om situaties zoals een tijdige re-integratie na
ziekte of ongeval, de tewerkstelling van risicogroepen of personen met verminderde
arbeidscapaciteiten, en de bekommernis om werknemers langer en aangepast aan het werk te
kunnen laten.
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