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IT1 ONTVANGT LABEL “HARTVEILIGE ONDERNEM ING” 

 
IT1 draagt de veiligheid en het welzijn van de werknemers hoog in het vaandel. In het verleden hebben ze dit reeds 
bewezen met succesprojecten zoals “Fitbees”, een welness@work programma waarbij medewerkers gedurende 
enkele weken een gezonde transformatie ondergingen waarbij sport, gezond eten en beweging centraal stonden. 
Nu gaat het Dendermondse IT-bedrijf nog een stap verder door te investeren in een AED-toestel (een 
geAutomatiseerde Externe Defibrillator). 
 
Training voor het personeel 
Om veilig te kunnen werken met een AED-toestel organiseerde IT1 een themales gegeven door het Rode Kruis 
Dendermonde. Hier kwam niet alleen het veilig leren defibrilleren ter sprake, maar ook de nodige 
reanimatietechnieken. Hier waren 12 medewerkers aanwezig die de, door de voorafgaande theoretische cursus, 
technieken konden toepassen op poppen en op elkaar. Zo kunnen ze zich meteen inleven in echte crisissituaties.  
 
Niet enkel voor de medewerkers 
IT1 wil niet enkel het leven kunnen redden van de eigen werknemers, maar stelt dit toestel beschikbaar voor het 
gehele bedrijventerrein in Baasrode waar IT1 zijn vestiging heeft. Aldus Sofie De Triest – Preventieadviseur bij IT1: 
“We hebben in eerste instantie de investering gedaan in dergelijk toestel voor de veiligheid van onze eigen 
werknemers. Maar gezien we het toestel toch in ons bezit hadden hebben we besloten om dit beschikbaar te stellen 
voor iedereen die het nodig heeft, zijnde in de directe of wijde omgeving. We hebben er dan ook voor gekozen om 
het toestel op te hangen op een direct bereikbare plaats, namelijk in onze receptieruimte.” 
 
Wil je net zoals IT1 jouw bedrijf, onderneming, school of sportclub ook hartveilig maken? Bekijk dan zeker even 
deze link: https://www.rodekruis.be/…/pr…/organisatie-hartveilig-maken/  
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