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WVO / OWASE

Eerste nieuwsbericht een feit
Enige tijd geleden is er een OWASE werkgroep ingericht met als
thema duurzame inzetbaarheid. Van de meeste bedrijven zit hierin
een afvaardiging van werknemers en personeelszaken. De bedoeling is dat deze werkgroep met voorstellen en adviezen komt op het
gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zijn er vanuit WVO
ook twee Inzetbaarheid Ambassadeurs aangesteld. Zij zullen zich in
dit nieuwsbericht gaan voorstellen.
De ambassadeurs willen jullie middels nieuws berichten regelmatig
op de hoogte houden over Duurzaam Inzetbaarheid voor de
OWASE-medewerkers. .Eén van de eerste activiteiten die vanuit
WVO centraal georganiseerd wordt, is het vitaliteitsprogramma.
Vorig jaar december hebben alle OWASE medewerkers hier een
brief mogen ontvangen. De eerste geluiden die we hierover terug
krijgen zijn positief. Hier vind je later in deze nieuwsbrief meer in-
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“...Duurzaam Inzetbaarheid betekent dat
je plezier hebt in je
werk. Dat je waarde
toevoegt aan de organisatie waarvoor je
werkt. En dat deze fa-

ciliteert om dit mogelijk te maken. Voor nu
en in de toekomst…”

De Inzetbaarheid
Ambassadeurs………
Zoals al eerder aangekondigd zijn er twee Inzetbaarheid Ambassadeurs aangesteld voor de
OWASE-medewerkers. Graag willen wij de heren aan jullie voorstellen. Beide zijn zelf ook
werkzaam op één van de OWASE bedrijven.
Ambassadeur Rudolf Schreuder
Daarnaast hebben ze elk hun eigen ervaring en
affiniteit met dit onderwerp. De ambassadeurs Hallo ik ben Rudolf Schreuder en ik heb de
eer gekregen om me te mogen gaan inzetten
hebben de volgende opdracht meegekregen:
als Inzetbaarheid Ambassadeur.
Ondertussen werk ik alweer ruim 10 jaar met
Het bewustzijn over
Duurzame Inzetbaarheid binnen “OWASE” veel plezier als consultant voor Stichting
vergroten en voor de OWASE-bedrijven en BONO (verzorgen van de leer/werk trajecten
OWASE-medewerkers een aanspreek- voor operators). In deze functie kom ik bij de
punt zijn.
meeste OWASE-bedrijven (waar zich operator leerlingen bevinden) over de vloer.
Dit betekent dat de Ambassadeurs medewerIk weet dat Duurzaam Inzetbaarheid een
kers en bedrijven gaan informeren omtrent dit soort van containerbegrip is. Maar uiteindeonderwerp. Jullie kunnen zelf de ambassadeurs lijk gaat het erom dat we met z’n allen erook vanzelfsprekend benaderen. De ambassa- voor moeten zorgen, dat we zo lang mogelijk
deurs zijn Bert Runhaar en Rudolf Schreuder. In vitaal en met plezier naar ons werk gaan.

de rode kaders hier zullen zij zich aan jullie
voorstellen.

Contactgegevens
Voor meer informatie of vragen kun je contact
opnemen met één van onze Ambassadeurs:
Bert Runhaar:

bert.runhaar@wavin.com
0523-288 252
06 - 53268944
Rudolf Schreuder: rudolf.schreuder@dion.nl
06 - 12336938
0523- 208 151

Dit betekent voor de bedrijven om haar
werknemers waar mogelijk te faciliteren en
te helpen om dit te bewerkstelligen. Maar
wij als werknemers zullen daar zelf natuurlijk
ook een eigen verantwoordelijkheid in moeten nemen. Om bijvoorbeeld zuinig met ons
lichaam om te gaan. Maar daarnaast zijn er
natuurlijk nog allerlei andere factoren die
hier mee te maken hebben.
Mijn uitdaging is voor de komende periode
om zowel de bedrijven als wel de werknemers hierbij te ondersteunen. Dus als je vragen hebt omtrent dit onderwerp of je wilt
iets met me delen dan hoor ik het graag!
.

Ambassadeur Bert Runhaar

Een goedendag, ik ben Bert Runhaar.
Op 20 september a.s. ben ik 47 jaar in dienst
van Wavin. Ik ben op mijn 17e begonnen op
het chemisch lab van wat toen nog gewoon
Wavin was. Ik werkte toen dus voor heel
“Owase”.
Omdat ik daarna een nieuwe uitdaging zocht
ben overgestapt naar verkoop waar ik inmiddels ongeveer 35 jaar met veel plezier werkzaam ben.
De laatste jaren heb ik zitting in de OR van
Wavin Nederland en in de centrale ondernemingsraad van Wavin. In die hoedanigheden
ben ik ook regelmatig met het onderwerp
wat nu duurzame inzetbaarheid heet in contact gekomen.
De Owasebedrijven, hebben gemiddeld een
vrij oud personeelsbestand. Alle reden dus
om te gaan kijken hoe wij als bedrijven kunnen zorgen voor een zo vitaal mogelijke medewerkers, voor nu en voor de toekomst. Op
het moment werk ik 3 dagen voor het projectenbureau en mag ik mij extra in gaan
zetten voor o.a. duurzame inzetbaarheid.
Hierdoor heb ik de werkoverleggen bij productie en logistiek bezocht om uit te zoeken
wat er precies leeft, m.b.t. duurzame inzetbaarheid . Vanaf begin dit jaar mag ik mij ook
gaan inzetten als ambassadeur duurzame
inzetbaarheid voor heel Owase. Zijn er vragen of hebben jullie adviezen dan horen wij
dat graag. Ik heb er zin in.

Eerste indrukken vitaliteitsprogramma
Eind december is er vanuit WVO een aankondiging verstuurd
voor het starten van een Vitaliteitsprogramma voor de
OWASE-medewerkers. Dit programma bestaat uit 3 workshops in groepsverband en een 3-tal individuele coaching gesprekken. De onderwerpen die tijdens dit traject worden behandeld gaan over, voeding, slapen en balans vinden tussen
werk en privé. De uitvoering wordt verzorgd door het Duurzaam Inzetbaarheid Centrum uit Deventer, die al vele jaren
goede ervaringen hebben met dit programma. De doelstelling is dat je handvaten en ideeën krijgt toegereikt hoe jij als
persoon met deze onderwerpen het beste om kan gaan. Uiteindelijk bepaal je zelf wat je met deze informatie en tips gaat
doen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het je kan helpen, om
je werk (nog) plezieriger en hierdoor ook langer te gaan uitvoeren.
Ondertussen is het programma gestart met een pilot-groep
van 60 personen die zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld. De eerste terugkoppelingen die we krijgen zijn over het
algemeen zeer positief.

De insteek vanuit de coaches is niet “betuttelend” maar juist
meedenkend. Dit wordt door de meeste deelnemers als zeer
prettig ervaren. Vanzelfsprekend zijn er ook wel een paar zaken die verbeterd kunnen worden, maar daarvoor is het ook
een pilot. Als de officiële tussenevaluatie (na de tweede
workshop) positief is, dan gaat er een tweede groep starten.
Hierover word je binnenkort geïnformeerd. De eerste aanmeldingen zijn al binnen gekomen, dus als je interesse hebt meld
je hiervoor aan. Dit kun je doen via je eigen HR/PZ-afdeling of
de Inzetbaarheidsambassadeurs. Er zijn voor de deelnemers
geen kosten aan verbonden!

