
Jacobs Belgium geeft samen met Attentia  
extra zuurstof aan hun ‘culture of caring’ 

Jacobs Belgium kiest voor Attentia als partner Externe Dienst voor Preventie & Bescherming, ter 

ondersteuning van hun safety programma ‘Beyond Zero®, Our Culture of Caring’. Naast de aandacht 

en investeringen in basisveiligheid krijgen alle medewerkers de kans om met gerichte acties op maat 

te werken aan hun fysieke en mentale gezondheid. Zorg dragen voor elkaar zit immers in de cultuur 

van Jacobs.

Lieven De Meester, Country Manager Health Safety vertelt: “Veiligheid en integriteit zijn twee belangrijke 

waarden binnen ons bedrijf: ‘People are the heart of our business’. Naast het investeren in basisveiligheid 

-om onze projecten tot een goed einde te brengen- kiest Jacobs er ook voor te investeren in beweging 

en mentale gezondheid van onze medewerkers. Zeven jaar geleden was onze eerste succesvolle actie 

“Het 10.000 stappen project”. Daarmee bereikten we driekwart van onze medewerkers. We zorgen 

sindsdien voor continuïteit in onze aanpak door bvb. elke maand een sportactiviteit te organiseren voor 

onze beide kantoren in Antwerpen en Gent. Zo maken onze medewerkers kennis met een waaier van 

bewegingssporten, gaande van voetbal en tafeltennis tot salsadansen, golven, schermen of duiken.“

Betrokken partner voor ‘culture of caring’ 

Lieven De Meester ging op zoek naar een Externe Dienst voor Preventie & Bescherming die de organisatie 

inhoudelijk ondersteuning kan bieden bij dit beleid. “Attentia kwam eruit als meest gemotiveerd en zeer 

betrokken. Attentia denkt mee over een passend aanbod en reageert snel. Samen kunnen we blijven 

groeien in de verdere uitbouw van de Jacobs zorgcultuur.”

Via ons internationaal programma ‘BeyondZero® -‘Our Culture of Caring’  leggen we de lat hoog. We 

willen niet alleen geen (zero) incidenten maar streven ook naar excellentie in energie, motivatie en 
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competentie. De persoonlijke gezondheid en veiligheid van de medewerkers staan voorop. Om dit te 

realiseren zorgt het zevenkoppig BeyondZero® ‘leadership team’ - gepassioneerd door veiligheid – 

twee maal per jaar voor de organisatie van een Veiligheidsweek.” 

Mentale gezondheid, energie en veerkracht

“Naast fysieke gezondheid willen we ook mentale gezondheid stimuleren. In het verleden hebben we 

vaak zelf bestaande programma’s zoals ‘Fit in je hoofd’ van Vigez aangepast aan onze noden. 2016 

werd het ‘Jaar van de Veerkracht’ met als doel iedereen te overtuigen dat Jacobs als bedrijf open staat 

om over gevoelens te praten. 

Afgelopen Veiligheidsweek in mei werkten we met emotiebuttons die medewerkers konden opspelden 

zodat gevoelens verder bespreekbaar werden. Een verrassend ludieke actie die aansloeg. Daarnaast 

werd via Attentia een workshop ‘Energy-experience” aangeboden met tips om je energieniveau  

te verhogen. Maar we werken ook op individueel niveau. Drie maal per jaar is er mogelijkheid tot een 

gesprek onder vier ogen met onze nieuwe professionele psycholoog, preventieadviseur-psychosociale 

aspecten van Attentia.”

Ook aandacht voor 45+

“Met de 45+ check-up bieden we een effectieve maatregel aan, zoals gevraagd door de sociale partners 

in CAO 104. Attentia doet een medische screening door een cardioloog na o.a. een inspanningsproef 

en een bespreking met een verpleegkundige van de gezondheidstoestand, levensgewoonten en 

bloedwaarden. De bloedafname gebeurt vooraf op kantoor. Zo krijgt de medewerker in één afspraak 

van anderhalf uur een globaal advies.” 

Corporate vitality is meer dan beweging 

“Voor 2018 zouden we de medewerkers -die er nood aan hebben- graag de keuze willen aanbieden  

tussen een posturale check-up of een fit check-up met een persoonlijk rapport en een trainingsprogramma 

op maat, voor het verbeteren van de lichaamshouding of coaching naar meer beweging. Ook een 

nutri check-up behoort tot de mogelijkheden bij Attentia; dit is interessant aangezien we nog nooit 

rond voeding hebben gewerkt. Liefst zou ik dit willen combineren met een ‘markt’, waar we kunnen 

kennismaken met gezonde voeding uit uiteenlopende culturen, gezien de rijkdom van alle nationa- 

liteiten hier in huis.”

Over Jacobs 

Jacobs is wereldwijd één van 

de grootste en meest diverse 

aanbieders van professionele 

technische diensten. Het bedrijf 

levert expertise op het gebied  

van engineering, procurement, 

project- en constructie- 

management aan industriële, 

commerciële en overheids- 

organisaties in verschillende 

sectoren. Jacobs biedt werk  

aan 54.000 mensen in meer dan  

30 landen. In Belgie heeft Jacobs 

vestigingen in Antwerpen en Gent.

Meer informatie:

info@attentia.be 

www.attentia.be

Uitdagingen 

 Δ Inhoudelijke ondersteuning bij ons  

health & safety beleid.

 Δ Gemotiveerde partner die snel ageert.

 Δ Kwaliteitsvolle invulling van verplichte 

maatregelen zoals risico-analyses van 

gevaarlijke producten, maatregelen 45+ 

(CAO 104) en re-integratiebeleid.

Oplossingen

 Δ Attentia als Well-Being partner, externe 

dienst voor Preventie en Bescherming.

 Δ Corporate vitality-acties met keuze uit 

energie-workshops, medische check-up, 

posturale check-ups, nutri-check-ups 

en begeleiding door Preventieadviseur 

pyschosociale aspecten.

 Δ Grondige medische 45+ check-ups.

Resultaten

 Δ Versterking van ‘BeyondZero’ met een 

gespecialiseerde partner.

 Δ Externe Dienst die meedenkt met Jacobs.

 Δ Intense samenwerking met Attentia- 

bedrijfsarts.

 Δ Verwachte respons van + 50% op  

medische check-up 45+.


