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Stress Alert System en Vitality2improve 
nodigen u uit om mee te denken 

Meld u aan voor de Ronde Tafel over preventie 
en assertiviteit op 30 oktober 2018 in Zeist 
 

“Werkgevers moeten meer aandacht geven aan preventie 
van gezondheidsrisico’s en arbeidsongeschiktheid”. Dit is 
het standpunt van minister Asscher van Sociale Zaken. 
 

Slechts 40% van de werkgevers doet echt iets aan de 
gezondheid van haar personeel (onderzoek RIVM). 
 

Een preventieve aanpak zorgt voor versterking van het 
imago van de organisatie, verhoging van de productiviteit en 
toename van de betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid 
van het personeel. 
 

Hoe creëren we naast bewustwording en inzicht meer 
enthousiasme voor een gezondere levensstijl? 
 
Op 30 oktober 2018 verzorgt Stress Alert System in 
samenwerking met VITALITY2IMPROVE een Ronde Tafel 
over preventie en assertiviteit.  
 
Natuurlijk doet u mee! 
 
 
 

Datum : 30 oktober 2018 
Locatie : Woudenbergseweg 19 D-1 
   3707 HA Zeist 
Tijd : van 09:30 uur tot 12:30 uur 
 
U bent vanaf 09:15 uur welkom 
 
Route: houd bij navigatie Hotel Oud 
London in Zeist aan. U vindt ons op 
bedrijvenpark Seyst tegenover het hotel. 
Rijdt u door het hek en parkeer in de 
vakken van StoneTech, het grijs/ 
mintgroene pand op de eerste hoek aan 
de rechterkant. U kunt aanbellen bij 
StoneTech. 
 
Kosten: deelname is kosteloos 
 
Lunch: u kunt na de Ronde Tafel op 
eigen kosten lunchen in Hotel Oud 
London. Hotel Oud London is op 
loopafstand van de locatie gelegen. 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door een email 
te sturen naar Vitality2improve of Stress 
Alert System. 

 
Aanmelden kan tot 25 oktober 2018. 

Programma 
09:30 – 09:45 uur : ontvangst en korte voorstelronde 
09:45 – 10:00 uur: van BRAVO naar ZOVAA/ZOVHB 
10:00 – 10:15 uur: het belang van assertiviteit 
10:15 – 10:30 uur: uitleg opzet Ronde Tafel en korte pauze 
10:30 – 11:30 uur: Ronde Tafel 
11:30 – 12:15 uur: Presentatie bevindingen Ronde Tafel  
12:15 – 12:30 uur: afsluiting 
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