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Deuren gaan open op onze groene werklocaties!

In heel Nederland zetten loopbaanprofessionals en jobcoaches hun deuren voor je open tijdens de
landelijke Week van de Loopbaan van 17 t/m 22 september 2018. BuitenVitaal opent ook haar
deuren o.a. op onze unieke groene werklocaties op de Veluwe en in Flevoland.
Werkgevers, werknemers, werkzoekenden, zorgverleners en overige belangstellenden kunnen zo op
een laagdrempelige en vrijblijvende manier kennis maken met onze coaches, natuur en gezondheid,
werkwijze en werklocaties. Tevens van gedachten wisselen met een erkend loopbaanprofessional
over werk zoeken en loopbaanontwikkeling. Ook geven wij kosteloos advies over de inzet van
activeringsprogramma's voor werknemers en werkzoekenden in re-integratietrajecten, medische
behandelingen en mobiliteitsprogramma's. Worstel je met vraagstukken rondom werk en zorg, we
helpen je graag verder in de rol van sparringpartner.
Vele prachtige en interessante activiteiten in de Week van de Loopbaan 2018 bij BuitenVitaal! Het
actuele programma voor deze week en aanmelden voor één van onze activiteiten doe je via de
website van BuitenVitaal.
Tot ziens in de Week van de Loopbaan van 17 t/m 22 september 2018!
Irene Miltenburg, BuitenVitaal
Jos Verschuur, BuitenVitaal
Simon Compagnie, MijnKijkOpWerk
In samenwerking met Natuurmonumenten Noordwest Veluwe en Staatsbosbeheer Flevoland.

BuitenVitaal
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Spreekuur voor gratis
loopbaanadvies
17 t/m 22 september 2018
Locaties: Dronten, Lelystad,
Ermelo
Directeur & erkend
loopbaanprofessional & coach
Groene re-integratie:
Irene Miltenburg
Telnr. 06 51296273

Voor werkgevers, werknemers,
werkzoekenden en overige
belangstellingen.
Georganiseerd door
BuitenVitaal en Simon
Compagnie van Kompas
Loopbaanadvies en Coaching.
Stel je vragen over je
loopbaan, persoonlijke
ontwikkeling, werk zoeken, reintegratie, vitaliteit in je werk
en duurzame inzetbaarheid op
de werkvloer. 1 uur per
deelnemer. Meer informatie
over de exacte data, tijdstippen
en locaties vind je op de
website van BuitenVitaal.

Directeur & maatschappelijk
begeleider Groene zorg:
Jos Verschuur
Telnr. 06 11847569
Vestigingsadres & postadres:
De Lopensaet 56
8252 KK Dronten
E-mail:
info@buitenvitaal.nl
Website:
www.buitenvitaal.nl
Sociale media:
Linkedin (Irene Miltenburg & Jos
Verschuur)
Facebook (Irene Miltenburg & Jos
Verschuur & Buitenvitaal)
Twitter (Buitenvitaal)
Instagram (BuitenVitaal)

Leuvenumse bossen
Terreinbeheerder:
Vereniging Natuurmonumenten
beheereenheid Noordwest
Veluwe
Regio:
Harderwijk - Ermelo - Nunspeet
Randmeerbossen Flevoland:
Boswachterij Roggebotzand,
Reve-Abbertbos, Spijk en
Bremerberg
Terreinbeheerders:
Staatsbosbeheer Flevoland
Regio:
Dronten - Kampen

Werklocatie BuitenVitaal:
Roggebotzand te Dronten.

Werklocatie BuitenVitaal: Leuvenumse
bossen Ermelo / Harderwijk

Tevens doen we ook aan
werkbezoeken aan huis
en hebben we
spreekuurlocaties in de steden
Apeldoorn, Almere, Harderwijk,
Lelystad en Zwolle.
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BuitenVitaal en
Natuurmonumenten zetten
haar deuren open voor alle
werknemers, en ook hun
werkgevers of HR
verantwoordelijke en
zorgprofessionals op
Landgoed Oud Groevenbeek
te Ermelo. Tijdens een
rondleiding op dit prachtige
landgoed aandacht voor hoe
we met elkaar werknemers fit,
betrokken en
toekomstbestendig houden.
Zeker nu in een aantrekkende
en sterk veranderde
arbeidsmarkt.
In beweging komen en blijven,
ook in het werk!
Doe mee en wijs jouw
werknemers, vrienden en/of
collega's op dit
sparringsmoment op
deze unieke locatie.
Je krijgt de kans om objectief
te sparren met anderen en
met erkende
loopbaanprofessionals over
jouw persoonlijke
loopbaanvraagstukken in een
inspirerende omgeving. Tevens
maak je kennis met de
geschiedenis en de
werkzaamheden van en op dit
prachtige landgoed.

Landgoed Oud
Groevenbeek

Bron: Natuurmonumenten

Noloc heeft vastgesteld dat
Irene Miltenburg,
loopbaanprofessional bij
BuitenVitaal voldoet aan de
eisen vastgelegd in het
schema "Noloc Reglement van
Toelating en
Registratie". Tegelijkertijd
opgenomen in het bijhorende
openbare beroepsregister.

Landgoed Oud Groevenbeek
te Ermelo
Donderdag 20 september
2018
Tijd: 16.00 - 18.00 uur

---------------------------------------------

Terug in de tijd op de Veluwe

Bron: Jos Verschuur

Sparringsevenement
'Vitaliteit in het werk'

----------------------------------------

Werklocaties voor
deelnemers:

Wist u dat....

Nieuwsbrief over BuitenVitaal
én natuur en gezondheid via
de e-mail ontvangen?
Meldt u zich dan hier aan voor
de nieuwsbrief van
BuitenVitaal.

Kijk voor meer informatie op de
website van BuitenVitaal en
meld je aan.
VOL = VOL

Op Landgoed Oud
Groevenbeek kom je tot rust.
De sfeer van het landgoed
brengt je terug in de tijd. Alles
is zo goed bewaard gebleven:
de villa, de druivenkas,
boerderij en statige
beukenlanen.
lees verder >>
Landgoed Oud Groevenbeek

---------------------------------------------
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