PERSBERICHT
Imelda geeft startschot van de Meimaand – Fietsmaand!
Een ontbijtpakket voor alle medewerkers op de fiets!
Bewegen is belangrijk en dat weet het Imeldaziekenhuis maar al te goed! Doorheen het jaar
sporen zij hun medewerkers en artsen aan om met de fiets naar het werk te komen. Tijdens
de maand mei wordt nog meer ingezet op fietsen met een aantal leuke extra’s om medewerkers en artsen nog meer te stimuleren. Het startschot wordt gegeven op 30 april: tussen
6.15 u en 9.30 u wacht de directie alle fietsende medewerkers op met een ontbijtpakket.
Op de vooravond van de “Meimaand, Fietsmaand” in vzw Imelda, krijgt elke medewerker een
heerlijk ontbijt ‘on the way’. Naar jaarlijkse traditie is mei de maand bij uitstek in Imelda om de medewerkers en artsen aan te moedigen om (nog meer) met de fiets naar het werk te komen. Vorig
jaar kwam gemiddeld 21%* met de fiets naar het werk. Een mooi percentage maar Imelda vzw
tracht dit aantal nog te doen stijgen.
Om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen, deelt de directie dinsdag 30 april ontbijtjes uit.
Tussen 6.15 u en 9.30 u kunnen fietsende collega’s aan de ingang van het ziekenhuis een ontbijtpakketje ophalen. Tijdens de fietsmaand worden fietsende collega’s extra in de schijnwerpers gezet én wie tijdens de fietsmaand 10 keer of meer met de fiets komt, wordt nog verrast met een
leuke gadget, uiteraard iets op maat van fietsers. Wat het dit jaar wordt, willen ze bij Imelda nog
niet verklappen maar ze zijn er zeker van dat elke fietser het goed kan gebruiken.
“Zelf kom ik bijna elke dag fietsend naar het werk, al 35 jaar lang. Het fietsen is voor mij de ideale
ontspanning: ik kom met een fris hoofd aan op het werk en kan tijdens het naar huis fietsen het
werk van mij afzetten. Mede dankzij de e-bikes en de aanhoudende files wordt er vaker voor de
fiets gekozen. Ook de Imeldacollega’s kiezen gemakkelijker voor de fiets en dat vinden we schitterend. We zien dat de initiatieven die we de voorbije jaren namen het fietsen echt stimuleert. Uitbreiding van de fietsstallingen (die alweer te klein geworden is), het voorzien van een mooie fietsvergoeding en douches, …. Dit jaar zetten we onder het motto “Meimaand, Fietsmaand” voor de
6de keer extra in op onze fietsende collega’s en uiteraard blijven we dit verder stimuleren!” licht
Marc Gevels, verpleegkundig en paramedisch directeur toe.

*Dit zijn medewerkers die meer dan 50 keer met de fiets naar het werk kwamen vorig jaar, zowel van het ziekenhuis als
van ons woonzorgcentrum Den Olm.

Voor meer info:
Dienst communcatie
015 50 50 08
communicatie@imelda.be

