
Oktober is de maand van de 

vitaliteit!  In deze maand 

biedt Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht workshops, 

een vitaliteitsbudget en 

sportieve activiteiten. 

Vitaliteit 
Maand van de

Meer informatie:
kijk op intranet bij ‘maand van de vitaliteit’ of ga naar zgijv.nl/vitaliteit



Gezondheid en vitaliteit hebben een 
belangrijke invloed op je welzijn. 
Zowel in je werk als privé. Want jouw 
gezondheid en een prettige balans 
tussen werk en privé werkt op alle 
fronten door.  

Wij vinden het belangrijk dat het goed 
gaat met jou. Dat jij het werk met 
plezier kunt doen en je goed voelt, dat 
je eigenaar schap toont en regie neemt 
op je gezonheid en inzetbaarheid nu en 
tot je 67ste. Kortom dat jij je vitaal voelt. 

Veel Plezier! 

Vitaliteit ?Maand van de
Waarom

Investeer 
Vitaliteit

Arbeidsvoorwaarden

Vitaliteitsgesprek -
Vitaliteitsadvies

aantrekkelijk in je

Vitaliteitsbudget 
...Goed nieuws. Als jij hiervan de 
facturen van 2018 inlevert in oktober, 
krijg je in november 36 tot 44% van 
dit bedrag via je loon terug. Het 
vitaliteitsbudget is max. 200,- euro, het 
voordeel zal dan ook maximaal over  
€ 200,- van je factuur worden gegeven.

Fiets 
Fiets je vaak? Dan is het goed om te 
weten dat je één keer per drie jaar de 
aanschaf van je fiets mag declareren. 
Je kunt hiermee 36 tot 44% van het 

aankoopbedrag via je loon terugkrijgen in 
een bruto netto voordeel. Het fietsbudget 
is max. 900,- euro, het voordeel zal dan 
ook maximaal over € 900,- van je factuur 
worden gegeven.

Voor meer informatie en de specifieke 
voorwaarden van het budget: kijk op 
intranet onder de knop ‘maand van de 
vitaliteit’

Persoonlijk vitaliteitsgesprek
Wil jij een betere balans tussen werk en 
privé? Loop jij tegen je eigen grenzen aan? 
We denken graag met je mee. Maak een 
afspraak met je teamcoach en/of HR om 
hierover (preventief) in gesprek te gaan. 

Persoonlijk vitaliteitsadvies
Hoe vitaal ben jij? Waar zou je meer 
aandacht aan willen/moeten besteden? 
Geef je op voor de vitaliteitscheck via 
vitaliteit@zgijv.nl. Je ontvangt een link 
naar een test van Bewegen werkt. De 
resultaten hiervan bespreek je in een 
persoonlijk gesprek waar je ook adviezen 
en tips krijgt. 

Team 
training

Win een



Team 
training

Win een

Wil je samen met je team 
werken aan jullie vitaliteit? 
Win een training naar keuze voor jou 
en je team. Hoe? Bekijk de lijst met 
trainingen (zie ‘maand van de vitaliteit’ 
op intranet). Stuur voor 15 oktober een 
mail naar vitaliteit@zgijv.nl waarin je 
pakkend beschrijft welke training echt 
iets voor jouw team is en waarom.  
De trainingen zijn voor min. 9 en max.  
17 deelnemers. De twee teams met de 
meest aansprekende motivatie mogen 
deze training volgen.
 
Stadshagenrun 
Zaterdag 20 oktober rennen collega’s 
o.a. collega’s van de Esdoorn, 2 match, 
zonnehuis, Hoekstee en het CB mee 
met de stadhagenrun. Heb jij je ook 
ingeschreven, geeft dit dan ook door  
via vitaliteit@zgijv.nl. Er ligt een t-shirt 
voor je klaar.

en werkMantelzorg

Ben of ken jij een mantelzorger die het 
zorgen voor een dierbare (partner, kind, 
vriend) combineert met werk’? Een 
combinatie om tróts op te zijn, maar ook 
kan leiden tot overbelasting en stress. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat het 
goed met je gaat en blijft gaan, organiseren 
we een interactieve bijeenkomst 
Mantelzorg en Werk. 

Je mag dit als werktijd rekenen en is voor 
iedere medewerker toegankelijk.

Onder het genot van een broodje/hapje 
ontmoet je andere collega’s die te maken 
hebben met mantelzorg. 

Hoe kun je het zo combineren dat het goed 
blijft gaan en jij/de mantelzorger in balans 
blijft? Jeanine en Kristel van Steunpunt 
Mantelzorg nemen ons hierin mee en gaan 
in gesprek. Schuif een uurtje aan; je hebt 
er wat aan voor jezelf en voor anderen om 
je heen!

Maandag 5 november 16.00-17.00 uur en 
donderdag 8 november 12.00-13.00 uur in 
de Muinckzaal, Zonnehuis.

Meld je voor 1 november aan ivm 
bestellen van broodjes en borrel via 
vitaliteit@zgijv.nl of 06-51294110

Bij deze bijeenkomsten werken we samen 
met het Steunpunt Mantelzorg.



bijeenkomst
Pensioen

Wil jij meer weten over pensioen? 
Kom dan naar de bijeenkomst 
pensioenvoorlichting op

 11 oktober om 14:00 tot 15:30 uur in 
het praktijklokaal in de Esdoorn  
(1ste verdieping). 

Er zal ook ruimte zijn om vragen te 
stellen. Geef je snel op door een e-mail  
te sturen naar Vitaliteit@zgijv.nl

met energie
en plezier mijn

werk doen

Workshop

Tijdens deze laagdrempelige en 
interactieve workshop kun je je eigen 
loopbaan eens goed tegen het licht 
houden en onderzoeken waar in de 
werksituatie mogelijke knelpunten én 
oplossingen liggen om vitaal te blijven. 

Je ontvangt praktische tips en 
informatie om zelf in een paar 
eenvoudige stappen je eigenaar-
schap te pakken over waar je  
invloed op hebt.

 Kom naar de workshop op maandag 
29 oktober, 12:00 tot 13:30 uur, Locatie 
het Zonnehuis, Vergaderkamer 1, 
Singelstraat (2de verdieping).

De training wordt georganiseerd 
in samenwerking met van Dam 
loopbaanadvies. Opgeven kan door een 
mail te sturen naar vitaliteit@zgijv.nl


