
EAD-consulentendag  
16-09-2011 



Sensibiliseringscampagne 

dejuistestoel.be 

• Wat ?: akkoord “Samen op de bres voor 50+” 
tussen sociale partners en Vlaamse Regering: 
– Verspreiden TOOLBOX50+  met instrumenten, links 

én sensibiliserende boodschappen 

– Ondersteund door communicatiecampagne met posters; 
flyers; post-its, banners, e-signature, beeldmateriaal (te 
downloaden); persberichten 
 

• Doel: Werkgevers ondersteunen om 50+ 
werknemers langer in dienst te houden en 
werknemers helpen om langer aan de slag te 
blijven 



Sensibiliseringscampagne 

dejuistestoel.be 

• Hoe ?: via bestaande partners/kanalen.!!  
– Lancering 9 juni 2011 (persconferentie Centraal 

station Antwerpen met op stoelen getuigenissen 

werknemers-werkgevers) 

– Mailings elektronisch en per post naar partners 

– Verspreiden van campagne materiaal  

• Sleutel tot succes!!= intermediairen stimuleren  

gebruik TOOLBOX50 bij werkgevers én 

werknemers = olievlekeffect 

 



Toolbox 50+ op dejuistestoel.be: 

Criteria 
- Selectie uit bestaande tools, behoudens 2 nieuwe tools!:  

- ARGUMENTENTOOL WG’S EN WN’S 

- LEEFTIJDSCAN 

- Hoge sensibiliseringsgraad  

- Evenwichtig naar doelgroepen WG, WN, intermediairen en naar 
themata 

- Laagdrempelig in gebruik: bij voorkeur bruikbaar zonder 
begeleiding + in eenvoudige taal  

- Gratis voor de gebruiker 

- Generiek karakter (dus niet sectorgebonden) 

- Praktisch bruikbaar+ deugdelijkheid bewezen (=toets aan de 
praktijk) 

 



Toolbox 50+ op dejuistestoel.be 

Thema’s 

• Draagvlak: aandacht voor werken nà 50 

• Loopbaan in ontwikkeling 

• Organisatie van het werk 

• Gezondheid en welzijn 

 



DEMO 



Statistieken dejuistestoel.be 

bezoekersaantallen 9 juni 2011 - 8 sept 2011 

  

 



Statistieken dejuistestoel.be 

Kaart bezoekers 9 juni 2011 - 8 sept 2011 

  

 



Statistieken dejuistestoel.be 

meest bezochte pagina’s 9 juni 2011 - 8 sept 2011 

  

 

   9 juni 2011 - 8 sept 2011 (afgerond) aantal bezoeken % aantal pagina's 

Home dejuistestoel 8641 100 18455 

Argumententools WN + WN 2555 30 17486 

   (2000 via home, 500 via "meer info") 

meer info werknemer 1200 14 

meer info werkgever 550 6 

downloads 500 6 

Toolbox 50+ 4700 54 12626 

aanmoedigingspremies 508 6 

burn-out 420 5 

leeftijdsscan 294 3 

stress-o-meter 345 4 

barometer kwaliteit van de arbeid 184 2 

ken uw pensioen 185 2 

effechecken.be 168 7 

loopbaanbegeleiding 158 2 

motivatiemeter 157 2 

competentiebeleid.be 117 1 

deeltijds werk 111 1 



Statistieken Argumententool 

meest bezochte pagina’s 9 juni 2011 - 8 sept 2011   

  

    9 juni 2011 - 8 sept 2011 (afgerond) aantal bezoeken % aantal pagina's 

Home Argumententool 2555 100 17486 

Vragenlijst Werknemers 1938 76 

Vragenlijst Werkgevers 502 20 

Rapport Werknemers (van alle wn) 1046 54 

Rapport Werkgevers (van alle wg) 234 47 



Statistieken argumententool 

bezoekersaantallen 9 juni 2011 - 8 sept 2011 



Doorstart campagne en additionele acties 

• EAD-dag 16/9/2011: speedworkshop dejuistestoel.be 

• Remindermailing deze maand 

• Eerste mailing naar ontbrekende kanalen o.m. 

– Unie van de Erkende Sociale Secretariaten van Werkgevers; 

– Specifieke gebruikersgroepen (bv. Vlaamse ouderenraad, 

gebruikersoverleg handicap en arbeid, 

– Co-Prev (vereniging van erkende externe diensten voor preventie 

en bescherming op het werk) 

• Verder verspreiden campagnemateriaal, ook op maat (bv. 

update van banners) 

• Publi-reportage ViA: Knack en De Standaard 

   



Doorstart campagne en additionele acties 

• Aanbod werksessies voor intermediairen!!:  

– Vormingsplan wordt opgesteld 

– Mail voor inschrijvingen volgt!! 

 

• Oproep aan alle intermediaren:  

– interessante tools signaleren voor TOOLBOX 

50+ (ongoing..) 

– Inbedden in lokale acties 


