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Ruim 130 bedrijven doen mee 
aan Wandel naar je Werk-dag 
 

Morgen, op de eerste donderdag van april, gaan duizenden 

Nederlanders te voet naar hun werk. Tijdens de jaarlijkse 

Wandel naar je Werk-dag roepen werkgevers hun 

medewerkers op om een deel van de afstand naar hun werk 

te lopen. Ruim 130 organisaties, waaronder ANWB, ProRail 

en Staatsbosbeheer, hebben zich aangesloten.  

 

Energieke en gezonde medewerkers 

Met dit initiatief wil organisator Wandelnet mensen uitdagen om op een andere manier 

naar het werk te reizen. “Wandelen is zoveel leuker dan stilstaan op een lange snelweg. 

En je ziet veel meer dan wanneer je op de fiets voorbij raast.”, aldus Joep Naber 

(directeur Wandelnet). “Bovendien zorgt wandelen voor energieke en gezonde 

medewerkers, wat bijdraagt aan een vitaal bedrijf.” 

 

Ontmoetingen tussen collega’s 

Vanuit verschillende hoeken komt veel steun voor dit initiatief. Zo laat Pauline Krikke 

(Burgemeester Den Haag) weten: “Ik wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar 

het werk te wandelen. Zo leer je je stad, dorp of omgeving beter kennen.” Verschillende 

organisaties zetten leuke acties op tijdens de Wandel naar je Werk-dag. De gemeenten 

Utrechtse Heuvelrug en Zeist organiseren bijvoorbeeld een uitwisseling: “Veel collega’s 

die in Zeist werken, wonen in de Utrechtse Heuvelrug en andersom. Tijdens de Wandel 

naar je Werk-dag bieden we hen de kans om op het kantoor van de andere gemeente te 

gaan werken. Zo is de loopafstand te overzien en stimuleren we ontmoeting tussen onze 

medewerkers.”  

 

Win een hotelovernachting 

Onder alle deelnemers die zich hebben aangemeld, worden leuke prijzen verloot. Zoals 

een overnachting in een Apollo Hotel, wandelgidsen of een Activity Tracker. De leukste 

foto inzending via social media (#wandelnaarjewerkdag) wint bovendien de hoofdprijs: 

een driedaags wandelarrangement inclusief overnachtingen. Aanmelden kan nog tot en 

met 4 april 23:59 uur via www.wandelnaarjewerkdag.nl.  
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