
 
 

 

 

 

 

3 miljoen Belgen besmet met Mexicaanse griep: hoe 

bereidt u zich voor? 

 
 

Diverse media strooien met schrikwekkende cijfers in het rond: 

naar verluidt zouden de komende maanden 3 miljoen Belgen 

besmet geraken met de Mexicaanse griep. Waar of onwaar? Tijd 

zal het uitwijzen. Stel dat het aantal besmettingen ‘slechts’ een 

fractie van dit aantal bedraagt – laat ons zeggen 10 %. Dat zou 

betekenen dat 300.000 Belgen het werk niet kunnen hernemen na 

hun terugkeer van vakantie. De kans is reëel, dat ook in uw bedrijf 

een of meerdere werknemers een tijdlang thuis zullen moeten 

blijven om te herstellen en om verdere verspreiding van het virus 

binnen uw bedrijf te vermijden. Proactief reageren is dus de 

boodschap. 

 

 

De terugkeer na de vakantie betekent doorgaans een verhoogde 

werkdruk voor het personeel. Meer werk met minder volk op de 

werkvloer vormt de ideale voedingsbodem voor spanningen, 

ontevredenheid, klachten, stress, bijkomend werkverzuim en een 

groeiend gebrek aan motivatie bij het personeel. Als er minder 

werknemers beschikbaar zijn, heeft u verschillende opties: tijdelijk 

extra personeel inhuren, of uw personeel efficiënter laten 

samenwerken. 

 

 

Precies op dat vlak kan Equiboost een antwoord bieden: Equiboost 

coacht personeel en management, met als doel de interne 

communicatie te verhogen, wat op zijn beurt resulteert in een 

verhoogde productiviteit. Meer doen met minder mensen, iedereen op 

dezelfde lijn krijgen, en de omzet van het bedrijf op een 

resultaatgerichte manier opdrijven, daar draait het per slot van 

rekening om. 

 

 

Het Menselijk Kapitaal bepaalt nog steeds de sterkte van een bedrijf. 

Een bedrijf plukt de vruchten van een Menselijk Kapitaal dat als 1 blok 

achter het bedrijf staat en als een goed geöliede machine samenwerkt. 

Dit tot stand brengen gebeurt niet van vandaag op morgen. Zo’n proces 

vraagt tijd. Met het oog op de crisis, en de mogelijke dreiging van de 

Mexicaanse griep, vormt NU een uitstekend startpunt. 

 

 

 

 

 



 
 

In samenwerking met:    
 

 

 

Equiboost stelt 3 pakketten voor, die een soort ‘onderhoudscontract 

voor het Menselijk Kapitaal’ binnen uw bedrijf omvatten: 

 

- Shetlander: 10 uur coaching per maand (contract van 

   120 uur per jaar) 

- Pony:  20 uur coaching per maand (contract van 

   240 uur per jaar) 

- Paard:  30 uur coaching per maand (contract van  

   360 uur per jaar) 

 

De uren kunnen geheel naar eigen wens en volgens ad hoc behoeftes 

ingevuld worden. Enkele voorbeelden van thema’s waarrond Equiboost 

werkt, zijn o.a.: 

 

- Individuele coachingssessies voor het management 

- Werken rond leiderschap 

- Omgaan met stress 

- Bevorderen van de interne communicatie 

- Hoe geef je positieve feedback 

- Werkverzuim indijken 

- Teambuildings voor het hele bedrijf of een divisie naar keuze 

 

Een eventueel overschot aan uren wordt overgedragen naar de daarop 

volgende maand(en).  

  

 

Door te kiezen voor een Equiboost ‘onderhoudscontract voor Menselijk 

Kapitaal’, waarborgt u het hele jaar door de interne communicatie en 

motivatie binnen uw bedrijf. Zeker in tijden van crisis en Mexicaanse 

griep-doemscenario’s geen overbodige luxe. Equiboost werkt voor dit 

concept samen met Equifeel. 

 

 


