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Intro
Aan het einde van dit bijzondere jaar kun je bij deze ons nieuwsbericht lezen
vanuit de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid OWASE. Volgend jaar kunnen
we namelijk 2 programma’s aankondigen: het vitaliteitsprogramma (ronde 4)
en een programma over mantelzorg. Meer hierover kun je lezen in dit
nieuwsbericht en kijk ook op onze website www.duurzaamowase.nl

Balans werk en zorgtaken
Één op de vijf van de werkenden is mantelzorger. Nieuw programma voor
OWASE-medewerkers.

Balans werk en
zorgtaken
een nieuw
programma gericht
op mantelzog en
werk.

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen
krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Mensen doen dit uit liefde voor
elkaar. Maar wat verstaan we onder mantelzorg en hoe kan ik mantelzorg
goed organiseren naast mijn drukke baan?
Vanuit de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid OWASE vinden we het
belangrijk om ook dit thema op de agenda te zetten. We hebben in
samenwerking met de Jong en Veer (een gespecialiseerde organisatie op het
gebied van mantelzorg) een workshop ontwikkeld speciaal voor alle OWASEmedewerkers. Op dit moment volgen leidinggevenden dit programma. We
hebben hier veel positieve reacties en input op gekregen. Begin volgend jaar
gaan we een workshop aanbieden voor alle OWASE-medewerkers. Geheel
Corona-proof, via Zoom (online videobellen). We hebben hier goede
ervaringen mee.

Vitaliteitsprogramma
In januari gaan we
weer van start met
een 4e ronde. Nu
alles corona-proof.

In deze workshop wordt besproken wat we onder mantelzorg verstaan en hoe
je hiermee kan omgaan in combinatie met je werk. Hoe blijf je als
mantelzorger op de been en wat heb je hiervoor nodig? Hoe maak ik het
bespreekbaar? Wie kan me daar bij helpen? De coach gaat je tijdens deze
workshop hiermee op weg helpen en helpt je om zelf meer de regie hierover
te krijgen.

Kerst in coronatijd

Binnenkort ontvang je meer informatie over dit programma en hoe je je kunt
aanmelden. Houdt ook onze website in de gaten voor meer info.
www.duurzaamowase.nl

Wij wensen
iedereen fijne en
gezonde feestdagen toe!
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Vitaliteitsprogramma
4e editie
Wil jij ook beter slapen, stress verminderen en
meer balans tussen werk en privé? Doe dan mee
aan de vierde editie van het
vitaliteitsprogramma! In januari gaat er opnieuw
een groep deelnemers (maximaal 40) van start.
Ieder met zijn/haar eigen aandachtspunt(en):
beter slapen, stress verminderen, meer balans
creëren in werk en privé. Maar allen met dezelfde doelstelling: je vitaler voelen.
In het programma worden veel praktische tips gegeven over hoe je met een aantal kleine
aanpassingen in je leefstijl je vitaliteit kan verbeteren. Vanwege COVID-19 kun je het programma
lekker online, vanuit huis, (d.m.v. videoconferentie via Zoom) volgen. Er vindt daardoor dit keer geen
vitaliteitscheck plaats.
Heb je zin om aan de slag te gaan met jouw vitaliteit? Meld je dan aan!
Aanmelden gaat via onze website www.duurzaamowase.nl/aanmelden Geef bij de aanmelding aan
dat het gaat om deelname aan het vitaliteitsprogramma. Je hebt inmiddels thuis een brief met meer
informatie over het programma programma.
Begin januari word je geïnformeerd over jouw eventuele deelname aan het programma.
Doe mee!
Je vitaliteit is belangrijk: Het bepaalt voor een groot deel je werkplezier en levensgeluk. We bieden
graag inzicht in jou mogelijkheden om je fit(ter) en vitaal te voelen. We hopen dat je je uitgedaagd
voelt!

SPREEKUUR AMBASSADEURS

KERST IN CORONA-TIJD

Onze duurzame inzetbaarheid ambassadeurs
zijn ook in de corona-tijd bereikbaar. Je kan
contact met ons opnemen via de website
www.duurzaamowase.nl. Op dit moment
houden we het spreekuur middels video-bellen
of gewoon telefonisch. Voor alle vragen over
duurzame inzetbaarheid kun je bij ons terecht.

Ook in dit vreemde jaar wordt het aan het
einde van het jaar gewoon weer kerst.
Normaal kan de voorpret nu allang
beginnen, maar dat ligt dit jaar een stuk
ingewikkelder. Een lange tafel met familie of
je (groot)ouders bezoeken is opeens niet
meer vanzelfsprekend.

Hartelijke groet,

Hoe een leuke kerst er binnen de beperkingen uitziet, is voor iedereen anders. Maar
het is in ieder geval belangrijk om er wat
van te maken. Of het nou met je familie
Zoomen, op de bank zitten met een kerststol
of een boswandeling is, doe in ieder geval
iets. Dan ben jij de baas over de situatie.

Rudolf Schreuder en Dominique Levasseur

Ondanks alles wensen wij jullie hele fijne
feestdagen toe en een gezond 2021!
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