
De Gesel 
 

VBTB in de fitnesszaal 
 
Het ministerie van Financiën werd dit jaar uitgeroepen tot ‘model of good practice’ 
voor wat betreft bevordering van de gezondheid op de werkplek. Er waait in dit opzicht 
een positieve wind door het departement, vindt directeur Han Rutten van Fit-Form. Fit-
form verzorgt de bedrijfsfitness voor Financiën. Het bedrijf heeft geen last van de 
gesel van Financiën. Maar de instructeurs van Fit-Form vormen een ware gesel voor 
de Financiënambtenaar. 
 
Mariska Smolders 
 
Wie in het gebouw van het ministerie van Financiën wel eens afdaalt naar -02, in 
sportkleding welteverstaan, weet waar de gesel van Financiën zich bevindt. Sinds 1996 
kunnen medewerkers van Financiën hun PC even laten voor wat die is en zich in de kelder 
afbeulen op fitnessapparaten, of aerobicles nemen in het naastgelegen zaaltje.  
De initiator achter dit alles was Willem Vermeend, de toenmalige staatssecretaris van 
Financiën. Hij concludeerde dat de fitnessvoorzieningen op andere departementen veel 
beter waren dan bij Financiën, waar de personeelsvereniging indertijd de bedrijfsfitness in 
een te krappe ruimte verzorgde. Vermeend - zelf fervent sporter - wenste voor zichzelf 
dezelfde kwaliteit en gaf de personeelsvereniging opdracht de bedrijfsfitness te 
professionaliseren. Sinds die tijd wordt het verzorgd door Fit-Form Fitness-Catering BV uit 
Enschede, een bedrijf dat met 25 instructeurs door het hele land 'bedrijfsinterne 
bedrijfsfitness' verzorgt. Inmiddels werken 550 Financiënmedewerkers voor een maandelijks 
bedrag van een kleine twaalf euro zich regelmatig in het zweet. Dit zijn er meer dan bij de 
ministeries van Landbouw, Verkeer en Waterstaat en Justitie, waar Fit-Form ook werkzaam 
is. 
 
Sterker worden 
Om nieuwe klanten binnen te halen, wijst Fit-Form werkgevers op een gevoelig punt, 
namelijk het ziekteverzuim. Er is een aantoonbare relatie tussen fitheid, gezondheid en 
ziekteverzuim, zegt Rutten. "Van sporten word je fysiek en mentaal sterker, en dat uit zich in 
je werk." Het ziekteverzuim op het ministerie van Financiën is met krap 5 procent het laagst 
van alle departementen. Rutten: "We kunnen natuurlijk nooit met honderd procent zekerheid 
zeggen dat dit komt door onze bedrijfsfitness. Het ministerie kent veel 
gezondheidsbevorderende programma's - zoals een RSI-programma dat de Arbodienst 
verzorgt - die vast ook een rol van belang spelen." 
Niet voor niks is het ministerie in juni dit jaar uitgeroepen tot ‘model of good practice’ voor 
wat betreft bevordering van de gezondheid op de werkplek, uitgeroepen door het GBW, het 
Centrum voor Gezondheidsbevordering op de Werkplek. 
 
Kosten en baten 
Waar het bedrijfssporten in de jaren negentig op kwam als een must in de secundaire 
arbeidsvoorwaarden, is tegenwoordig de verhouding tussen kosten en baten van eminent 
belang. "Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording in de fitnessruimte", lacht Rutten. 
"We moeten aan kunnen tonen dat het geld dat het ministerie er in steekt, er ook weer uit 
komt. We houden altijd een nulmeting bij nieuwe leden en brengen de vooruitgang 
consequent in kaart."  
In deze lijn heeft Fit-Form samen met de projectgroep 'Gezondheid Werkt!' een nieuw project 
opgezet, dat halverwege november van start is gegaan. Alle medewerkers van Financiën, 
inclusief Domeinen en de Agentschappen, krijgen gratis een preventief medisch onderzoek 
en een adviesgesprek over gezondheid en leefstijl aangeboden. Afhankelijk van de 



uitkomsten stromen ze door naar een programma dat aansluit bij de behoefte. Zo worden 
medewerkers met overgewicht geadviseerd worden de cursus voeding en beweging te 
volgen. In alle gevallen betreft het een opstapcursus van tien weken, die onder werktijd wordt 
gevolgd. Rutten: "Het testen gebeurde al door Active Living uit Papendal. De meerwaarde is 
dat de medewerkers aan de hand van de resultaten nu ook actief aan de slag gaan met het 
advies." 
Er waait een positieve wind door het ministerie van Financiën op het terrein van 
gezondheidsbevorderende initiatieven. Dat maakt het werken op dit departement erg prettig, 
concludeert Rutten. "Financiën heeft een enthousiaste groep mensen die zich hard maakt 
voor vernieuwingen op dit gebied. Dat is voor ons een voorwaarde om ons werk goed te 
kunnen doen." 

 
 


