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Vogellanden maakt werk
van goed werkgeverschap
Mensen die werken vanuit passie en talent ervaren meer
(werk)geluk en verlagen het ziekteverzuim. Deze visie
op goed werkgeverschap heeft Vogellanden vertaald
in het 2x Fit programma. Hierin worden medewerkers
uitgenodigd na te denken of hun werk nog leuk, uitdagend
en passend is. Om dat helder te krijgen, mogen ze gratis
gebruik maken van een job- of vitaliteitscoach. Indien
nodig krijgen ze scholing aangeboden of worden ze
begeleid naar een andere functie. Vier medewerkers van
Vogellanden delen in dit verhaal hun ervaringen. Sandra
Duijn licht toe hoe deze ervaringen worden doorvertaald
naar het samenwerkingsinitiatief ‘Maak Werk van je
Droombaan’ dat is omarmd door de Human Capital
Agenda van Regio Zwolle.
Loslaten en weer terugvinden
Maarten Kees Kappenburg werkte tien jaar als fysiotherapeut
en leidinggevende op de volwassen- en kinderrevalidatie, maar
ondervond gaandeweg dat hij meer energie haalde uit zijn vak
dan uit het managen van zijn afdeling. Hij ontdekte dat zijn hart
lag bij de haptotherapie en kreeg de ruimte om hiervoor een
studie te volgen en een eigen praktijk in deeltijd te starten.
Tegelijkertijd zocht hij naar een manier om deze therapievorm
te implementeren binnen Vogellanden. Dit alles ging niet meer
samen met leidinggeven. ‘Na een reorganisatie deed ik een stap
terug. Dat was moeilijk. Ik moest een gevoel van trots loslaten,
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evenals het overzicht en de controle op alle managementzaken.
Dankzij de steun van mijn direct leidinggevende en de kennis en
inzichten uit de haptotherapie heb ik mijn plek in de organisatie
terug kunnen vinden.’

Massagetherapeut
Ingeborg de Schiffart is communicatieadviseur binnen Vogellanden.
‘Een boeiend vak, toch kriebelde het. Door diverse trajecten op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling, groeide het verlangen om
mensen te helpen in bewustwording en ontwikkeling.’
‘Een eerste massagecursus beviel goed. Via loopbaancoaching
in het 2x Fit traject werd mijn verlangen helemaal helder. Ik
was in 2018 Tanja haar tweede ‘klant’. Ik zat op dat moment
een beetje vast en de gesprekken hebben me goed geholpen.
Ik nam een korte sabbatical, startte met de hbo-opleiding tot
Massagetherapeut en schreef me in bij de KvK. Inmiddels zit ik in
het derde jaar van de opleiding en combineer ik studie en werk
met een eigen praktijk. Deze stap heeft me veel gebracht.
Door mijn passie te volgen, haal ik ook meer energie uit
het communicatievak.’

Innoveren, kansen zien en verbinden
Linda Vrielink is Psychomotorisch therapeut (PMT) binnen
Vogellanden. Dat combineert ze met een baan als PMT- docent en
coördinator van de minor ‘aangepast sporten in de revalidatie’ op
Hogeschool Windesheim. ‘De winst voor deze duobaan zit voor
mij in het innoveren, kansen zien en verbinden. Als PMT’er ben je
vooral met patiënten bezig en is er op een werkdag minder ruimte
voor zelfontwikkeling, maar als PMT-docent is dat juist essentieel
om je studenten up-to-date te houden. Die wisselwerking tussen

onderwijs en werkvloer maakt het vak zo boeiend. De ervaringen
die ik hier opdoe, deel ik op mijn werk en vice versa. Collega’s van
Vogellanden nodig ik uit voor gastcolleges en andersom lopen
studenten hier stage of ik betrek ze bij onderzoek naar de inzet van
nieuwe innovaties, zoals de VR-bril.’

baanteruggarantie vanuit Vogellanden. Dat gaf mij het vertrouwen
om ook daadwerkelijk die functie aan te nemen. Ondanks de pittige
inwerktijd heb ik geen seconde spijt gehad van mijn beslising. Het
werk is uitdagend en de vaste werktijden zorgen voor meer rust in
mijn thuissituatie.’

‘Maak Werk van je Droombaan’

Creatieve planner

Cultuur van openheid

Sandra Duijn: ‘Het is mijn uitdaging de Vogellanden-visie op goed werkgeverschap te vertalen
naar concrete projecten. Ik weet zeker dat met deze denk- en handelswijze veel winst te
behalen valt. Maak werk van je droombaan is een actielijn uit de sectortafel Zorg en Welzijn
die werkgevers en werknemers wil stimuleren meer te focussen op competenties en talent en
minder op cv’s en diploma’s. Werk doen dat goed bij je past, brengt werkgeluk. Dat betekent
minder ziekteverzuim, meer productiviteit en organisaties in flow. Het kan een deel van
de schaarste op de arbeidsmarkt in onze regio opvangen. ‘Maak werk van je droombaan’ is
sectoroverstijgend. Dertig bedrijven vormen de koplopers. Zij komen binnenkort bij elkaar voor
een startbijeenkomst waar wordt ingezoomd op goed werkgeverschap. Door ervaringen te
delen, proberen we met elkaar een rode draad vast te stellen en die breed te implementeren
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Human Capital Agenda in Regio Zwolle.’

Klarieke Kelder – Visscher werkte twaalf jaar als verpleegkundige,
maar gaandeweg begon er iets te knagen. Haar leven veranderde.
Ze trouwde en kreeg kinderen waardoor de wens naar een baan met
vaste werktijden groeide. Vorig jaar klopte ze aan bij Tanja en dat
gaf perspectieven waar Klarieke zelf niet op gekomen was.
‘Uit de gesprekken kwam naar voren dat ik een gestructureerde
en creatieve planner ben. Grappig, want dat had ik nooit in
mezelf gezien. Maar het sprak me wel aan. Toen er een interne
functie kwam, heb ik eerst een ochtend meegelopen en daarna
gesolliciteerd. Ik kreeg die baan zonder gerichte werkervaring
of diploma’s. Dat was al een blijk van waardering. Maar het
definitieve duwtje in de rug kreeg ik dankzij de vijf maanden

‘Het 2x Fit Traject is gestart in 2019 en bestaat uit twee
programma’s over fitheid in je werk en fitheid als mens’, vertelt
Tanja van den Brandhof. Vragen als ‘zit je nog op je plek’ of ‘wat
heb je nodig om goed te kunnen werken’ staan daarin centraal. Het
tweede programma gaat over fitheid als mens en daarbij komen alle
mentale, fysieke, emotionele en sociale aspecten kijken. Het traject
heeft succes. Bijna zeventig collega’s hebben loopbaancoaching
gehad en vijftien individuele vitaliteitscoaching. We merken dat
dit programma bijdraagt aan een cultuur van openheid in onze
organisatie en een goede werksfeer. Vorig jaar stond Vogellanden
in de top drie van Nederlandse zorgaanbieders met het laagste
ziekteverzuim. Daar zijn we heel trots op.’ \
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