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Beste OWASE-medewerker,

Juist in deze tijden van corona willen wij jullie graag via
dit nieuwsbericht informeren over duurzame
inzetbaarheid. Deze nieuwsbrief is gezamenlijk

-OWASE VOORDELEN BIJ ZILVEREN
KRUIS

gemaakt door de werkgoep Duurzame Inzetbaarheid
OWASE en Mobiflex want ook in deze periode zijn we er
voor jullie.

Vanuit de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid OWASE
hadden we op dit moment een programma willen
aanbieden over het onderwerp mantelzorg. Jong en
Veer, een organisatie die gespecialiseerd is in dit
onderwerp, zal dit gaan uitvoeren. Helaas hebben we
dit programma tijdelijk on-hold moeten zetten. Maar
wat in het vat zit verzuurt niet............Dus zodra het
mogelijk is om te gaan starten, zullen we dat ook zeker
gaan doen. Als er meer bekend is, worden jullie daar
zeker over geïnformeerd. We hebben met Jong en Veer
in ieder geval al afgesproken, dat wanneer er iemand
als gevolg van de corona-maatregelen behoefte heeft
aan een individueel (advies)gesprek dit mogelijk is. Je
kunt je hiervoor aanmelden via de website
www.duurzaamowase.nl.

Voor ons allemaal heeft deze periode invloed op onze

Desondanks

zal iedereen zich wel eens afvragen

wat betekenen deze tijden voor mijn gezondheid,
mijn werk(omstandigheden), de komende vakantieperiode of juist de gezondheid van mijn familie
en/of vrienden. De meesten van ons hebben
ondertussen wel een manier gevonden om hier mee
om te gaan. Als je echter wel zaken hebt waar je
mee zit, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

manier van leven en werken. Zowel qua werk, maar juist
ook privé.

Bijna elke dag krijgen we weer nieuwe

informatie over het corona-virus en de maatregelen.
Wat op het moment van dit schrijven actueel is kan
morgen al weer achterhaald zijn. Langzamerhand

In deze nieuwsbrief vinden jullie informatie en
artikelen over het onderwerp corona in relatie met
je werk- en privéleven. Wij hopen dat deze
informatie je verder op weg kan helpen.

komen er gelukkig steeds meer versoepelingen.
Bij vragen en/of opmerkingen neem contact op met
Mobiflex en/of een Ambassadeur. Wij wensen jullie
veel leesplezier en gezondheid toe!

MANTELZORG EN
CORONACRISIS
BIJDRAGE DOOR DUURZAAM OWASE VAN RIA
SCHLEPERS, MANTELZORGCOACH BIJ JONG EN VEER
Wachten of initiatief nemen?

De bal ligt bij jou. Ook in tijden van
Corona!

“De bal bij mij? Ik heb al veel aan mijn hoofd en mag toch
iets van de werkgever verwachten?”

Uiteraard heeft de

werkgever ook hier een rol in. Interesse en aandacht
werken altijd wederzijds! Besluit je echter te wachten tot

Het initiatief tot het bespreken van knelpunten die voortkomen

je werkgever er naar vraagt, dan ben je al vaak te laat.

uit de combinatie van mantelzorgtaken en werk ligt bij de

Het bespreekbaar maken van de situatie kan jou

werknemer. Zo die zin staat! Tegelijkertijd realiseer ik me dat

verlichting brengen. De bal ligt dus bij jou!

dit bij jou als lezer wat oproept. Want hoe zit het met de
verantwoordelijkheid van de werkgever? Interesse en
aandacht werken immers wederzijds? De gevolgen van
Corona voor jezelf…

De Corona-maatregelen hebben effect thuis en op het werk.
Voor jou als mantelzorger kan dit gepaard gaan met extra

-

kan met een mantelzorgcoach van Jong en Veer. Aanvragen via
één van de Ambassadeurs.

spanning. Je bent bezorgd om de gezondheid van je ouders in
het verpleeghuis. Je raakt uitgeput doordat je thuis moet

Gesprek met de mantelzorgcoach

Wil je een ‘werk en mantelzorg’ vraag of ervaring bespreken? Dat

-

Meer tips over mantelzorg in Corona tijden:

werken waar je verstandelijk beperkte zoon voortdurend

Kijk op de site van Mantelzorg.nl,

aandacht vraagt. Hoe jouw situatie er ook uitziet, wanneer je

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-

langere tijd te maken hebt met stress heeft dit gevolgen voor

s/mantelzorg-en-het-coronavirus

je functioneren.… en anderen. Feitelijk schaad je daarmee
niet alleen jezelf. Het heeft ook gevolgen voor anderen.

Wanneer je door de belasting niet meer helder kunt denken,
minder werk afkrijgt, fouten maakt door onoplettendheid,
vangen collega’s dit op. Wanneer je door de stress kortaf bent
merken je huisgenoten dit. Jij voelt je tekort schieten thuis en
op je werk. Je voelt je bezwaard naar collega’s, je kinderen
en/of partner. Je zit steeds minder goed in je vel. Nog
belangrijker dus om iets te doen. De bal ligt bij jou!

Ontdekken wat je nodig hebt… Je kunt je gevangen voelen in
de situatie en geen uitweg zien. Je wilt voldoen aan de
verwachtingen van thuis én je werk. Er is geen tijd om stil te
staan en vanuit afstand te kijken naar de situatie, om te

Contactgegevens Ambassadeurs
Dominique Levasseur

Rudolf Schreuder

voelen hoe het werkelijk met je is. Laat staan om te ontdekken

06-24868633

06-12336938

wat je nodig hebt en ruimte te geven aan je verlangens.…

info@duurzaamowase.nl

info@duurzaamowase.nl

door in gesprek te gaan.

www.duurzaamowase.nl

Door de stap te zetten en je werkgever te vertellen wat er
speelt in de werk-privé situatie ontstaat er ruimte voor een
gesprek. Samen kun je helder krijgen waar je tegen aan loopt,
wat je graag wilt en wat je nodig hebt om én te werken én te
zorgen. Jijzelf, jouw naasten, klanten, collega’s en werkgever
hebben er recht op dat je zorgt voor jezelf en hier
verantwoordelijkheid voor neemt.

Door het bespreekbaar te maken kan de werkgever vervolgens

Contactgegevens Mobiflex

zijn verantwoordelijkheid nemen. Samen kunnen jullie zoeken
naar oplossingen die voor beide goed voelen en wederzijdse
verwachtingen afstemmen. Het is fijn wanneer deze

0523-208169
info@mobiflex.nl

aansluiten bij jouw mogelijkheden en competenties. De bal
ligt bij jou!

www.mobiflex.nl

KENNISMAKING
NIEUWE
AMBASSADEUR
BIJDRAGE VAN DUURZAAM OWASE DOOR DOMINIQUE
LEVASSEUR

Contactgegevens Ambassadeurs
Dominique Levasseur

Rudolf Schreuder

06-24868633

06-12336938

info@duurzaamowase.nl

info@duurzaamowase.nl

www.duurzaamowase.nl

Als nieuwe Duurzaam Inzetbaarheidsambassadeur wil ik
mij graag even voorstellen.

Mijn naam is Dominique en ben geboren in 1977 te Gouda.
Op drie-jarige leeftijd ben ik verhuisd naar Hardenberg in
verband met de werkzaamheden van mijn ouders. In het
jaar 2000 ben ik weer verhuisd naar Gouda om daar aan
het werk te gaan als cv-monteur.

Contactgegevens Mobiflex

Ondanks de mooie tijd die ik in Gouda heb gehad, was er
toch het gemis van mijn familie en vrienden. Dat heeft mij

0523-208169

doen besluiten om in 2006 weer terug te keren naar
Hardenberg en in 2008 heb ik een vast contract gekregen

info@mobiflex.nl

bij Sphere Nederland.

www.mobiflex.nl
Naast mijn werk als operator ben ik tien jaar OR-lid en
bhv’er geweest. Tijdens mijn OR-werkzaamheden werd de
werkgroep OWASE Duurzaam Inzetbaarheid opgericht.
Namens Sphere zit ik in deze werkgroep. Wij proberen als
werkgroep duidelijkheid te geven aan de OWASEmedewerkers wat er mogelijk is om ervoor te zorgen dat je
door kleine aanpassingen in een bepaalde levensstijl je
plezier o.a. blijft houden in het werk. Zo heeft de
werkgroep een programma aangeboden over Slapen
Voeding en Stress; Genaamd het vitalteitsprogramma.

DE WERELD
VERANDERT DOOR
CORONA

BIJDRAGE VAN MOBIFLEX

En ineens was de wereld veranderd..............
Deze bijeenkomsten zijn zeer goed ontvangen door de
deelnemers. Zelf heb ik ook deelgenomen aan deze

Het Corona-virus en de diverse maatregelen hebben een

sessies en heb het als zeer positief ervaren. De ene

grote impact op ons allemaal. Er is angst en onzekerheid

persoon heeft meer gehad aan het coachinggesprek over

over onze gezondheid maar ook zorgen:

voeding en de ander heeft meer gehad aan de tips over

kan ik mijn baan behouden? Kan ik wel veilig blijven

slapen.

werken? Ik ben op zoek naar een nieuwe baan, gaat dat
nu wel lukken? Ik moet ineens thuiswerken: hoe behoud ik

De werkgroep

Duurzame Inzetbaarheid wil deze

een goede balans tussen werk en prive en hoe zorg ik voor

onderwerpen onder de aandacht blijven houden en

een gezonde werkplek?

eventueel te herhalen na verloop van tijd. Door te

Begrijpelijke vragen waarmee de medewerkers van

herhalen blijven medewerkers zich ervan bewust dat

Mobiflex jou graag ondersteunen. Wij staan ook nu klaar

goede nachtrust, voeding en een leven zonder stress je

voor alle OWASE-medewerkers met een loopbaan- of

huidige baan en privé-situatie ten goede komt.

ontwikkelvraag.Vanwege de Corona-maatregelen hebben
we de manier van gesprekken voeren uitgebreid. Deze

Alle OWASE-medewerkers kunnen de Duurzaam

kunnen we online voeren via Skype of Microsoft-Teams,

Inzetbaarheid Ambassadeurs benaderen voor vragen over

maar telefonische sessies zijn uiteraard ook mogelijk.

dit onderwerp. Zodra het weer mogelijk is vanwege de

Mocht je toch graag een face-to-face gesprek willen, dan

corona-maatregelen maak ik de aankomende tijd, samen

is dit ook mogelijk, waarbij we uiteraard wel rekening

met Rudolf Schreuder (de andere ambassadeur) een

houden met 1,5 meter afstand. Op deze manier kunnen wij

kennismakingsronde bij alle OWASE-bedrijven.

jullie ook in deze moeilijke tijd blijven ondersteunen.

Met vriendelijke groet en wie weet tot snel!

Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0523-208169 of
mail ons: info@mobiflex.nl

Duurzaam Inzetbaarheid Ambassadeur
Dominique Levasseur

P.S.

Binnenkort ontvangen alle OWASE-medewerkers
weer de Mobiflex Nieuwskrant in de brievenbus!

OWASE VOORDELEN
BIJ ZILVEREN KRUIS
Contactgegevens Ambassadeurs

BIJDRAGE VAN ZILVERENKRUIS

Dominique Levasseur
Van medewerkers wordt als gevolg van de coronacrisis
veel gevraagd. Omdat zij verplicht moeten thuiswerken,
hebben zij plotseling werk- en privé routines moeten
omgooien. Samen met hun gezinsleden moeten de
medewerkers alternatieve werkvormen en een nieuwe

Rudolf Schreuder

06-24868633

06-12336938

info@duurzaamowase.nl

info@duurzaamowase.nl

www.duurzaamowase.nl

balans in de thuissituatie zien te vinden. Dit kan veel
stress opleveren en dat uiteindelijk tot ernstige psychische
klachten leiden. Mochten medewerkers aangeven dat zij
hier last van hebben, dan is het zinvol dat er snelle
interventie plaats vindt.

In het mantelcontract van OWASE voor de zorgverzekering
van Zilveren Kruis zijn een aantal diensten opgenomen die
de medewerker kan ondersteunen. Zo is er een

zelfhulp van 'Stichting mirro' ,

online

die medewerkers helpt bij

het herkennen, aanpakken en voorkomen van psychische
klachten. Deze voorziening is gratis voor medewerkers die
bij Zilveren Kruis een aanvullende zorgverzekering hebben
afgesloten. De code hiervoor is te vinden op de

Contactgegevens Mobiflex
0523-208169
info@mobiflex.nl

www.mobiflex.nl

www.duurzaamowase.nl.
Daarnaast zijn er nog andere extra vergoedingen van
toepassing als u verzekerd bent via OWASE bij ZIlveren
Kruis. Deze vergoeding is afhankelijk van welk type
aanvullende verzekering u heeft afgesloten.

Hieronder vind u kort van de overige extra vergoedingen
naast de mogelijkheden bij Stichting mirro.

Fysio- en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Voor verzekerden met aanvullend 1 tot 4 sterren: vanaf 2
tot 6 behandelingen per persoon per kalenderjaar.

Mindfulness
Maximaal € 100,-

per persoon per kalenderjaar voor

verzekerden met Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren.

Leefstijltrainingen

"Wie is de eerste die iets zeggen wil?”
“Bij wie hoor ik het blaffen van een hond?”
“Ik hoor je niet, en toch beweegt je mond!!”
“Je microfoon, JE MI-CRO-FOON staat stil!!

Voor verzekerden met Aanvullend 3 of 4 sterren: Maximaal

€

250,- per persoon per kalenderjaar bij LTC Training.

Slaapcursus
Maximaal € 50,-

per persoon per kalenderjaar voor

verzekerden met Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren.

”Waar is, broodnodig nu, mijn beeldschermbril
Oh hier… “Waar is die baard die je goed stond?”
“Wie zagen we daar op de achtergrond?”
“Wat denk je: is dit blijvend of een gril?”
Flexibel zijn we razendsnel gewend,
we wisten niet dat online zóveel kon
en wonderbaarlijk draait nog steeds de tent.Maar soms
vervaagt mijn scherm door ochtendzon,
zie ik de lucht, zo blauw, haast ongekend.
Ik wou dat ik jou even voelen kon…
– Karen de Boern-

