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Stichting van de Arbeid: “Naast arbobeleid op de werkplek dienen vitaliteits- en gezondheidsbeleid in
keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.
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Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven
genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.
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