
Meet & stimuleer 
de gezondheid van medewerkers



Oprichters van zonnepaneel-
bedrijf

Verkocht aan een industriële 
speler

Het belang van mentale en fysieke
gezondheid ervaren



Bedrijven maken medewerkers ziek

Zitten is het nieuwe roken

Chronische stress doodt

En zieke medewerkers kosten veel geld! 
● Loon
● Kosten voor vervanging
● Beheerskosten
● Productiviteitsverlies
● Sociale kosten
● Klantenimago kosten
● Externe preventiedienst
● Reïntegratiekosten

Zwaarlijvigheid, verhoogde bloeddruk, 
hoge bloedsuikerspiegel, overtollig 
lichaamsvet, abnormaal 
cholesterolgehalte, risico op overlijden 
door hart- en vaatziekten en kanker.

Hypertensie, hartkwalen, 
zwaarlijvigheid en metabolisch 
syndroom, diabetes type II, artritis, 
verslavingen, stemmingsstoornissen, 
angststoornissen



Meer 
motivatie

Meer 
productiviteit

Meer 
efficiëntie

Minder depressie 
en angst

Meer 
loyaliteit

Helder
geest

Meer 
creativiteit

Minder 
absenteïsme
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Hou medewerkers gezond



Bevoy werkt met 45 experts 
aan het verbeteren van welzijn bij medewerkers

Wetenschappers

App ontwikkelaars

Designers

Content providers

Business developers



Gezond gedrag belonen

Uitnodigen en inschrijven in minder dan 2 minuten

Verdien Lifecoins door te wandelen, te fietsen, te bewegen 
of te mediteren

Verbindt met al je favoriete applicaties



Gezond gedrag belonen

Verdien Lifecoins door vragenlijsten te beantwoorden



Gezond gedrag belonen

Verdien Lifecoins & ontvang beloningen

80+ partners

Voeg je eigen 
beloning toe
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Voorspel waar je moet ingrijpen

Wetenschappelijk 
gevalideerd

Geaggregeerde anonieme
data

Kies je frequentie



In co-creatie met bedrijven
"Gestructureerd welzijn in plaats van sporadisch."

"Oprecht, wetenschappelijk kader."

"Datagedreven ondersteuning voor een gezonde cultuur."

Met elk bedrijf zijn de Beta schermen gedeeld ter verbetering van de applicatie. De bedrijven worden regelmatig betrokken bij updates en vragen rond de applicatie. 
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Maand 0

Pre-onboarding

Challenges plannen
Vragenlijsten bepalen
Beloningen instellen

Onboarding HR

Interne communicatie
opstarten

Maand 1 Maand 2-3 Continu Maand 11 - 12

Onboarding day

Presentatie over het 
belang van de 
applicatie voor het 
volledige bedrijf

Check-in

Meeting met de Bevoy 
account manager 

Support

Telefonisch voor HR
Via mail voor de 
medewerkers

Jaarlijkse review

Plan volgende jaar
Feedback app

Begeleid in elke stap



Bedankt! 

Lothar De Keyne
lothar@bevoy.life
+32 475 45 82 22


