
TIP 
 

Foto invoegen 

• Klik op het grijze vlak. 

• Verwijder het grijze 

vlak met Delete. 

• Klik op het afbeeldings-

pictogram 

• Selecteer de foto. 

• Klik met de rechter-

muisknop op de foto. 

• Kies Naar achtergrond. 

 

Op dezelfde wijze kunt u 

ook een ingevoegde foto 

vervangen. 

 

Kopieer deze dia als u 

de dia vaker wilt 

gebruiken! 

We zetten ons in voor gezonde, 

bekwame en bevlogen medewerkers. 

Die bewegen mee en zijn duurzaam 

inzetbaar. We zorgen voor een veilige 

werkomgeving. We besteden aandacht 

aan persoonlijke voldoening en 

vitaliteit en we stimuleren de 

ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden. 

Duurzame  
inzetbaarheid 
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• Beleid ondersteunt de gezondheid, bekwaamheid en 

bevlogenheid van medewerkers.  

 

• Gezonde dagen waarop workouts op de werkplek 

georganiseerd worden en medewerkers het 

cursusprogramma BRAVO aangeboden worden: meer 

Bewegen, stoppen met Roken, Alcohol met mate, 

gezonde Voeding en Ontspanning.  

 

• Ook periodiek medisch onderzoek (PMO) om 

gezondheidsproblemen te voorkomen of beperken. 

 

• Mogelijk om werkplek-onderzoek te doen. 

Duurzame inzetbaarheid 

Greenfit regeling 
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• Robotisering om medewerkers te ontlasten bij zware 

en repeterende werkzaamheden.  

 

• Een gerobotiseerde inpakmachine in gebruik genomen 

in RDC en er liggen plannen voor verdere 

automatisering.  

 

• Coaching voor medewerkers om fysieke overbelasting 

te voorkomen of te verhelpen. Denk hier 

bijvoorbeeld aan de juiste tilinstructies en tips voor 

stressvermindering.  

Duurzame inzetbaarheid 
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• Steunen goede doelen en maken ruimte voor 

projecten voor persoonlijke voldoening.  

 

• Agriterra zet zich in voor het professionaliseren van 

boeren en tuinders in opkomende economieën. 

Medewerkers worden uitgenodigd daarin een rol te 

spelen.  

 

• Eén á twee keer per jaar bezoeken medewerkers 

buitenlandse boeren en tuinders. We delen kennis, 

ervaring en advies. Dat hebben we onder meer 

gedaan in Nepal, Vietnam en China.   

Duurzame inzetbaarheid 

Samenwerking met 
Agriterra 
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