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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Ondersteuning bij een goede (thuis)werkplek was één van de topics van Vitaliteit & 
Gezondheid. 

meer werkplezier te ervaren.”
Va nuit het vitaliteitsbeleid van ZONL 
worden de medewerkers zo veel 
mogelijk ondersteund en geholpen bij 
het omgaan met mogelijke spanning- 
of stressklachten die ze kunnen erva-
ren. Denk aan verhoogde werkdruk 
of mentale belasting. Samen zorgen 
voor de best passende steun, als deze 
nodig is en op het moment dat deze 
nodig is. Dat doet de Zorggroep vanuit 
drie thema’s:
1. Zorg goed voor jezelf
2. Zorg goed voor elkaar
3. ZONL zorgt ook voor jou

“Uitgangspunt hierbij is dat jij als 
medewerker zelf het beste weet wat 
jij nodig hebt, om je balans te kunnen 
houden, om duurzaam inzetbaar te 

zijn en te blijven. We zijn dan ook 
overgestapt van het medische naar 
het gedragsmatige model. Als je je 
been breekt zal een arts zeggen: ‘Je 
moet nu zes weken rust houden. 
Terwijl jij misschien denkt: maar ik kan 
achter mijn bureau best achter mijn 
laptop een deel van mijn werkzaam-
heden verrichten. Dát is het verschil.”  
Inmiddels draait het project Vitaliteit 
& Gezondheid volop. Een maan-
delijkse nieuwsbrief informeert de 
medewerkers over allerlei topics 
die verbanden houden met gezond 
leven en werken: voeding, bewegen, 
ontspanning, noem maar op. Ook het 
eigen medewerkersmagazine Bij Ons 
stond geheel in het teken van Vitaliteit 
& Gezondheid.

V&G
‘Als je goed zorgt voor jezelf, kun je 
ook goed zorgen voor een ander.’ Dat 
is het leidmotief van het vitaliteitsbe-
leid dat in 2020 het licht zag. Vitaliteit 
is namelijk meer dan alleen ‘gezond’ 
zijn. Het is de energie van een mens 
om dingen te doen of aan te pakken. 
Eigen regie is de verbindende factor 
tussen de Visie op Zorg en de Visie op 
Vitaliteit & Gezondheid van Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land. “Het vitaliteits-
beleid beschrijft de manier waarop we 
met elkaar omgaan om zo ons werk-
plezier en werkgeluk te vergroten,” 
legt Birgitte uit. “Daarnaast hebben 
we de Zorggroep Generatieregeling 
ontwikkeld waarin aandacht is voor 
alle generaties die ieder met eigen 
thema’s te maken hebben waarin 
ondersteuning zou kunnen helpen om 


