NIEUWSBERICHT DUURZAME INZETBAARHEID

WVO / OWASE

Informatiesessies deeltijdwerken/pensioen
gaan van start!
Vorig jaar zijn we gestart met een programma over gezondheid en
vitaliteit. Dit jaar willen we ook andere onderwerpen onder de aandacht brengen. Het eerst volgende onderwerp wordt DEELTIJDWERKEN/PENSIOEN.
De planning is dat vanaf mei 2019 voorlichngsprogramma’s
worden gegeven over dit onderwerp. Deze voorlichng wordt
verzorgd door afgevaardigden van het OWASE salaris- en pensioenbureau. De opzet van het programma is om in een informele
se+ng aan de hand van diverse voorbeelden informae over te
brengen. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn:
De mogelijkheden van deeljdpensioen, de regelgeving binnen
onze cao wat betre. verlof en deeljd werken en informae over
de eventueel te nemen stappen.
Binnenkort zal je informae ontvangen over wanneer deze sessies
plaatsvinden. Je kunt je alvast aanmelden via de website:
www.duurzaamowase.nl
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Spreekuur Inzetbaarheid
Ambassadeurs

Eigen website duurzame
inzetbaarheid voor OWASE

Eén van de opdrachten die wij als
ambassadeurs hebben gekregen, is als
aanspreekpunt te fungeren voor de OWASEmedewerkers. Aangezien het onmogelijk is
om iedereen persoonlijk op de werkplek te
bezoeken, gaan we een spreekuur invoeren.
Zodat iedereen de gelegenheid krijgt om ons
te benaderen.
Je kunt bij de ambassadeurs terecht voor alle
vragen en/of opmerkingen over het
onderwerp duurzame inzetbaarheid. Dit kan
zijn over vitaliteit, deeljdwerken, balans
werk/privé, etc.

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, hebben we
een eigen website voor duurzame inzetbaarheid. Op deze
website vind je allerlei informae over dit onderwerp en
dan speciﬁek gericht op OWASE.
Daarnaast kun je via de site je ook aanmelden voor het
spreekuur van de ambassadeur en/of voor de programma’s die worden aangeboden.
Mocht je nog ps hebben wat betre. de website, dan horen we het graag.

WWW.DUURZAAMOWASE.NL

SPREEKUUR AMBASSADEURS
Maak een afspraak via de ambassadeur

Contactgegevens
Voor meer informae of vragen kun je contact
opnemen met :
Rudolf Schreuder:

rudolf.schreuder@dion.nl
06 - 12336938
0523- 208 151
WWW.DUURZAAMOWASE.NL

Ambassadeur Rudolf Schreuder

Groen licht om ingeslagen
Het vitaliteitsprogramma
krijgt een 3e ronde!

weg voort te ze/en!
De werkgroep duurzame inzetbaarheid vanuit WVO/
OWASE bestaat alweer 2 jaar. In deze periode is er onder
andere een werkwijze en structuur ontwikkeld. De basis
van deze structuur bestaat uit de 4 basisthema’s :
•

gezondheid/vitaliteit

•

vakkennis/vaardigheden

•

mo2va2e/betrokkenheid

•

werk/privé balans.

Vanwege de grote belangstelling en de zeer
posieve reaces wordt na de bouwvakperiode
weer het vitaliteitsprogramma aangeboden. Het
programma wordt net zoals de voorgaande
programma’s uitgevoerd door het duurzaam
inzetbaarheid centrum.

De thema’s vind je ook terug in 4 puzzelstukken op de
website. Vanuit deze thema’s hebben we een jaarplan ontwikkeld en worden er diverse programma’s aangeboden
voor alle OWAE-medewerkers. Op dit moment hebben we
2 programma’s die aangeboden worden: Het vitaliteitsprogramma en vanaf mei 2019 de sessies over deeljd werken/pensioen.
Er is een eigen website voor de OWASE-medewerkers over
duurzame inzetbaarheid (zie vorige arkel), die blijven we
aanvullen met nieuwe informae. Ook zijn er inzetbaarheid ambassadeurs aangesteld die de spil zijn tussen de
bedrijven en de medewerkers.
Al deze posieve ontwikkelingen hee. WVO doen
besluiten om de ingeslagen weg voort te blijven zeen. Dit
betekent dat er nieuwe programma’s kunnen ontwikkeld
blijven worden. Onderwerpen die bijvoorbeeld op dit
moment hoog op het lijstje staan zijn werkdruk en mantelzorg. Heb je zelf een thema of onderwerp (omtrent duurzame inzetbaarheid) waar je graag meer over geïnformeerd wil worden laat het ons dan weten via de website
of de Inzetbaarheid Ambassadeur.

De opzet van het programma blij. onveranderd,
omdat het een bewezen succes is. Dit betekent
dat er 3 workshops worden aangeboden met de
thema’s voeding, slapen (in de ploegen) en balans
werk/privé. Daarnaast zijn er individuele sessies
(intake- en eindgesprek met een vitaliteitscheck
en 3 coachinggesprekken).
Voor meer informae verwijzen we je naar de
website , onder het thema gezondheid/vitaliteit.

Heb je interesse en nog niet eerder deelgenomen
aan het vitaliteitsprogramma, meld je aan:
•
•
•
•

Via je eigen HR-afdeling/personeelszaken
Via de inzetbaarheid ambassadeurs
Via E-mail: wvo@dion.nl
Onze website www.duurzaamowase.nl

