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Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Natuur helpt in zorg en re-integratie

Sinds de zomervakantie is het bedrijf BuitenVitaal een zorgaanbieder via de wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) voor de gemeenten Dronten en Kampen. Op de werkvloer spreken we nu ook over
codes zoals 301, 303, 305 en 307. Codes die je gebruikt voor het uitwisselen van informatie m.b.t. het
registreren en factureren van onze diensten aan overheden. Een zakelijke en complexe omgeving met
diverse softwaresystemen die mee moeten helpen met het inzichtelijk houden van de diverse informatie- en
financieringsstromen tussen overheden, zorginstellingen en overige bedrijven, maar daarnaast ook met het
borgen van onze privacy.
Achter al deze codes staat uiteindelijk een unieke persoonlijkheid met één of meerdere zorgvragen. Vragen
die betrekking hebben op de gezondheid, werk, persoonlijke groei, opvoeding en over zingeving en
bestaansrecht. Elk mens, jong en oud, heeft een eigen (zorg)verhaal die de moeite waard is om naar te
luisteren of om over te lezen.
Maak kennis met Arjen, 32 jaar, werkte zeven jaar lang als leraar in het voortgezet onderwijs toen hij 'zichzelf
tegenkwam'. Hij meldde zich ziek toen het niet meer ging. Eenmaal thuis kwamen de huilbuien, sombere
gevoelens en angsten. Na een gesprek bij de bedrijfsarts over zijn gezondheid, kwam P&O'er Yvonne in
beeld om invulling te geven aan het re-integratieproces. Via BuitenVitaal vertellen Arjen en Yvonne hun
ervaringen. Deze ervaringen zijn te lezen in verschillende blogs.
Tot slot aandacht voor de natuurwerkdag op 5 november 2016 en voor de Universiteit van Wageningen, die
ook onderzoek doet naar groen en gezondheid.
Veel leesplezier!
Irene Miltenburg, eigenaar BuitenVitaal
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Wat onze partners doen.....

"Wist u dat....?"

5 november 2016: Natuurwerkdag

Van groen worden we
gezonder

Bron: natuurwerkdag.nl

Bron: nrc.nl - sponsored contract

Op zaterdag 5 november 2016 wordt
door heel Nederland de grootste en
gezelligste vrijwilligersactie in het groen
georganiseerd! Vrijwilligers geven het
landschap dan een onderhoudsbeurt.
Doe Mee!
Meld je aan op de website
www.natuurwerkdag.nl

Arjen vertelt .....

Werklocaties voor
deelnemers:
Leuvenumse bossen
Terreinbeheerder:
Vereniging Natuurmonumenten
beheereenheid Noordwest
Veluwe
Regio:
Harderwijk - Ermelo - Nunspeet
Landgoed Roggebotstaete en
Boswachterij Roggebotzand
Terreinbeheerders:
Landgoed Roggebotstaete en
Staatsbosbeheer Flevoland
Regio:
Dronten - Kampen
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Wageningen University & Research

Groen in de stad verbetert het
milieu, zorgt voor meer
biodiversiteit, vermindert
luchtvervuiling, zorgt voor
waterberging, dempt
geluidshinder en verkoelt in
een warme periode. Kortom,
groen is essentieel voor een
klimaatbestendige en
duurzame samenleving.
Daarnaast heeft het een
positief effect op de
gezondheid van mensen en
draagt bij aan de leefbaarheid
van een wijk.
Meer informatie over 'groen en
ouderen', 'groen en reintegratie', 'groen en
kenniswerkers' en 'groen en
kinderen'?
Lees verder >>

Arjen blogt via BuitenVitaal
Bron: Irene Miltenburg

Arjen, deelnemer van BuitenVitaal blogt
over zijn re-integratieproces en de wijze
waarop hij en zijn werkgever de natuur
inzetten als interventiemiddel voor
herstel en persoonlijke groei. Volg Arjen
en P&O'erYvonne via de sociale media
en website van BuitenVitaal.

Nieuwsbrief ontvangen via de
e-mail? Meldt U zich dan hier
aan voor de nieuwsbrief van
BuitenVitaal.

Eerste blog gemist? Klik op
https://www.buitenvitaal.nl/nieuws/blogs
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De volgende blog wordt
gepubliceerd eind oktober 2016.
P&O'er Yvonne vertelt haar verhaal
over het re-integratieproces van Arjen.
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