
Samenwerken in een betrokken team met
fijne collega's draagt bij aan je werkgeluk.
Het is fijn als je elkaar kent als mens, Weet
wat er bij elkaar speelt en je niet alleen als

medewerker gezien wordt. 
 

Omdat we tijdens de werkdagen allemaal
hard aan het werk zijn, hebben we naast het

jaarlijkse team uitje en de feestavond ook
elke laatste vrijdag van de maand om 15:15

een medewerkers bijeenkomst bij de
zorgboerderij . Een gezellige middag waarin
je met elkaar kunt kletsen onder het genot

van wat lekkers.
 

Preventief 

Medisch Onderzoek (PMO)

Jij bent goud waard!
Voor  de zorgboerderij en voor

onze mensen ben jij van
onschatbare waarde. 

 
 

Je werkt hard, hebt daar veel plezier in en je maak  
elke dag weer hét verschil in het leven van onze

mensen.  We realiseren ons dat dit veel van je
vraagt en dat een goede gezondheid cruciaal is

om fijn te kunnen werken, leven en je te
ontwikkelen. 

 
Daarom bieden we je ieder jaar een gratis
preventief medisch onderzoek aan, bij de

bedrijfsarts. Dit doen we omdat we niet alleen
goed willen zorgen voor de gezondheid van onze
deelnemers, maar zeker ook voor de gezondheid

van jou.
 

Onze arbeidsdienst is lekker lokaal en
laagdrempelig bij De Kort HR Support in Bladel.

Je kunt onze consulent Linda zelf bellen via 
06-25507030 

 
 
 
 

Team bijeenkomst

Daarom zijn we zuinig op jou en
doen we ons uiterste

best om een fijne werkplek voor je
te creëren. 

 
 



'Weten wat je moet doen in een
crisissituatie geeft een veilig gevoel'

Wij stimuleren  de groei van
onze medewerkers

T M A
Talenten Motivatie Analyse

Mensen zijn het meest gemotiveerd, gelukkig en
succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard
ligt. Je zou bijna kunnen stellen, ‘als je doet wat je

echt leuk vind’… hoef je nooit meer te werken!

Ieder mens is uniek en heeft een uniek talentprofiel.
Door inzicht in je persoonlijke talentprofiel weet je
waar je kracht ligt, waar je van nature goed in bent

en waar je plezier uit haalt. TMA brengt al je talenten,
drijfveren en competenties op een heldere manier in

beeld. De gedachte daarbij is: laat mensen werk
doen wat bij ze past. Gelukkige medewerkers doen

waar ze goed in zijn, staan in hun kracht, leren ván en
met elkaar, hebben leuke collega’s en werken

samen mét veel plezier. Zij voelen zich veilig, fit en
verbonden met elkaar en het bedrijf. Dat is precies

wat wij willen voor onze medewerkers.
 

Als je hard werkt en oprecht betrokken bent bij je
mensen geef je veel en is het extra belangrijk om ook
je eigen energieniveau te bewaken. Om je daarbij te

helpen organiseren we  tijdens onze teamdag van dit
jaar  de Masterclass Persoonlijk Energiemanagement. 

 
Het belangrijkste instrument in je werk? Dat ben jij zelf!
Jouw energie(niveau) is doorslaggevend voor je succes
en (werk)geluk. Energie-expert Chantalle Weemaes laat

je in deze Masterclass zien hoe je brein werkt en
biochemie in elkaar zit.. Daarna leert ze je hoe jij deze
systemen beïnvloedt met energiemanagement. Ter

voorbereiding op deze training vragen we je om jouw
persoonlijke hoeveelheid energie te meten met behulp

van de EnergieScan.
Na afloop van deze Masterclass ken je de twee

systemen die verantwoordelijk zijn voor jouw
energieniveau en beheers je technieken waarmee je
direct meer energie tot je beschikking hebt. Je begint

tijdens deze dag al meteen met het zelf toepassen van
kundig energiemanagement en daarmee leg je de basis

voor meer succes, gezondheid en geluk. 

Bij de Hooiberg vinden we de veiligheid van onze 
 medewerkers en deelnemers heel belangrijk.

 
 Zorgen voor een veilige plek, waar mensen

kunnen groeien is zelfs de basis van onze visie.
Daarom willen we iedereen die bij ons werkt elk

jaar de de kans geven om gratis de BHV cursus  te
volgen.  We doen dat omdat we geloven dat je je
zelfredzamer en zelfverzekerder voelt als je elk
jaar getraind wordt in het adequaat inspelen op

gevaarlijke situaties,. Als je weet wat je moet doen
in een crisissituatie, dan geeft dat een veiliger

basisgevoel.
. 

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat De
Hooiberg een veilige plek is. 

 
  Als BHV'er ben je opgeleid om in geval van nood

de werknemers en deelnemers in veiligheid te
brengen.

BHV Aandacht voor jouw
energieniveau


