
NIEUWSBERICHT DUURZAME INZETBAARHEID 

“...Duurzame  Inzetbaar-

heid  betekent dat je  

plezier hebt in je werk, 

dat je waarde toevoegt 

aan de organisatie       

waarvoor je werkt en 

dat deze faciliteert om 

dit mogelijk te maken. 

Voor nu en in de         

toekomst…” 
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Nieuwe thema’s duurzame inzetbaarheid! 

We zijn alweer een jaar onderweg met het duurzame inzet-

baarheidsprogramma vanuit WVO. In eerste instantie hebben we 

ingezet op gezondheid en vitaliteit. Dit hebben we gedaan door 

middel van het aanbieden van het vitaliteitsprogramma van het 

Duurzaam Inzetbaarheid Centrum. Op dit moment zijn we bezig 

met een tweede ronde van dit programma en we kijken er naar of 

er weer een vervolg komt voor alle OWASE-medewerkers.  

Naast gezondheid en vitaliteit willen we de komende periode ook 

het onderwerp DEELTIJDWERKEN onder de aandacht brengen.  

Er zullen voorlichtingsprogramma’s worden gegeven, waarbij dit  

onderwerp verder zal worden uitgelicht. Denk hierbij aan de  

mogelijkheden van deeltijdpensioen, de regelgeving binnen onze 

cao  en  andere zaken omtrent dit onderwerp. De planning is dat 

we in het eerste helft van het nieuwe jaar hiermee gaan starten.  

 

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte! 

WVO / OWASE   December 2018 



Spreekuur Inzetbaarheid 
Ambassadeurs 

Eén van de opdrachten die wij als               
ambassadeurs hebben gekregen, is als     
aanspreekpunt voor de owase-medewerkers 
te fungeren. 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. 

Vanaf december 2018 kun je een afspraak 
maken met een ambassadeur.  

Je kunt bij de ambassadeurs terecht voor alle 
vragen en/of opmerkingen over het            
onderwerp duurzame inzetbaarheid. Dit kan 
zijn over vitaliteit, deeltijdwerken, balans 
werk/privé, etc. 

nieuw-nieuw-nieuw-nieuw 

 

SPREEKUUR AMBASSADEURS 

Maak een afspraak via de ambassadeur  

LOCATIE 

Dion gebouw  Kellerlaan 8a 

Melden bij de receptie en vragen naar de 
ambassadeur 
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Vitaliteitsprogramma 

Het vitaliteitsprogramma mogen we zeker succesvol noemen. 

Het merendeel van de deelnemers is positief over het  

programma.  Zoals al eerder aangegeven zijn we op dit  

moment bezig met een tweede ronde waar ook weer ruim 50 

personen aan deelnemen.  

 

Aangezien de meeste deelnemers het traject als zeer prettig 

ervaren zijn we voornemens om ook in 2019 weer het  

programma aan te gaan bieden. Indien er natuurlijk  

voldoende animo voor is. Als je interesse hebt vragen we je 

om je hiervoor alvast aan te melden. Dit kan via de afdeling  

personeelszaken, via onze website of de inzetbaarheid  

ambassadeurs. Voor alle duidelijkheid er zijn geen kosten aan 

verbonden voor de deelnemers! 

 

Tevens zijn we aan het onderzoeken of er ook nog een vervolg 

komt van het programma. Voor de deelnemers die het  

programma al gevolgd hebben, om zich zodoende te blijven 

ontwikkelen op het gebied van vitaliteit. 

 

Op onze website (www.duurzaamowase.nl) en via deze 

nieuwsbrieven zullen we jullie op de hoogte blijven houden 

over hoe het vervolg er definitief uit komt te zien.  

 
 
 

Als je nog niet hebt deelgenomen aan het  

vitaliteitsprogramma en je hebt interesse, 

meld je aan:   
 Via je eigen HR-afdeling/personeelszaken 

 Via de inzetbaarheid ambassadeurs 

 Via E-mail: wvo@dion.nl 

 Onze website www.duurzaamowase.nl 
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Eigen website duurzame  

inzetbaarheid voor OWASE  

 

We zijn druk bezig geweest met een eigen website 

voor OWASE over duurzame inzetbaarheid.  

Deze website is specifiek bestemd voor alle OWASE-

medewerkers die informatie zoeken over dit  

onderwerp.  

 

Op de website komt algemene informatie, maar ook 

informatie specifiek voor OWASE omtrent duurzame 

inzetbaarheid.  Denk hierbij aan extra diepgang  

omtrent het vitaliteitsprogramma, informatie over 

deeltijdwerken maar ook de nieuwsbrieven die  

gemaakt worden. 

 

De deelnemers van de tweede ronde van het  

vitaliteitsprogramma hebben zich al via deze site  

kunnen inplannen voor de coaching gesprekken en de 

workshops. Hiervoor zullen we de website in de  

toekomst meer gaan gebruiken.  

 

Contactgegevens 

Voor meer informatie of vragen kun je contact  

opnemen met : 

 

Rudolf Schreuder: rudolf.schreuder@dion.nl 

       06 - 12336938 

       0523- 208 151 

                         Ambassadeur Rudolf Schreuder 

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is de  

website officieel in de lucht. Het is ons streven om 

de site telkens aan te vullen met (actuele)  

informatie.   

 

Op de afbeelding hierboven staat alvast een opzet 

van de basisonderwerpen (bouwstenen) en hoe 

de startpagina eruit komt te zien. 

 

De website is ook te benaderen via de website 

www.werkgeversverenigingowase.nl van WVO. 

Hier is meer informatie te vinden is over de 

OWASE-Cao. 
WWW.DUURZAAMOWASE.NL 

 


