
Bijna iedereen vraagt zich wel eens af: kan mijn lunch 
gezonder? Gebruik dan in ieder geval goed brood! Veel mensen 
eten het graag met kaas. Maar soms wil je wel eens wat 
anders: jam, hummus, notenpasta... Of bouw die boterhammen 
gewoon gelijk om in een megalekkere dikke sandwich waar je 
de rest van de dag vol mee zit! Lekker vullend en erg gezond.

“

”
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Ingrediënten (voor 1 sandwich)

• 3 sneetjes goed stevig brood
• Een halve avocado
• Een stuk of 3 cherrytomaatjes, of een grote tomaat in plakjes
• Een stuk of 10 schijfjes komkommer
• Een handje ontdooide doperwtjes uit de diepvries
• Een handje rucola
• Peper en zout

Bereidingswijze

1. Rooster de sneetjes licht
2. Prak de avocado en besmeer hiermee de geroosterde sneetjes
3. Verdeel hier vervolgens de tomaatjes, komkommer, doperwtjes en rucola over
4. Bestrooi het geheel met wat zout en peper
5. Druk de sneetjes op elkaar (bij drie sneetjes heb je dan tussen twee sneetjes dubbel beleg 
 Volg je het nog? Maar dat is juist lekker! Veel beleg, weinig brood!)

Eet smakelijk!

Ter inspiratie, hoe je dat 
bammetje ook kunt beleggen.
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Mobiflex is het interne loopbaancentrum binnen OWASE. 

De ervaren medewerkers van Mobiflex kunnen je ondersteunen bij 

een breed scala aan loopbaanvragen, bijvoorbeeld wanneer je jezelf 

verder wilt ontwikkelen binnen jouw functie of organisatie.

Na de koude en donkere winterdagen is de lente er weer. Privé kun je 

weer meer gaan ondernemen. Hoe kun je zo goed mogelijk de balans 

vinden tussen werk en privé? Lees dat en meer in deze nieuwsbrief!

Ik ben Mobi! 

Ik ondersteun jou bij:
Trainingen

Workshops

Loopbaancoaching

Studie-advies
Bemiddeling

Persoonlijke ontwikkeling

Mobiliteit

Sollicitatietrainingen

Gezonde 
 lunchtip!Mobi

Een bijzonder
bammetje!



Na de koude en donkere winterdagen 
is de lente er weer. Privé kun je weer 
meer gaan ondernemen. Hoe kun je zo 
goed mogelijk de balans vinden tussen 
werk en privé? Lees dat en meer in deze 
nieuwsbrief. Daarnaast lees je over de 
dienstverleningen van Mobiflex, zoals je 
ook in de vorige nieuwsbrief hebt gezien. 
Wat Mobiflex voornamelijk doet, is 
maatwerk leveren. Heb jij dus een vraag 
die niet helemaal binnen een product lijkt 
te vallen? Neem dan gerust contact met 
ons op, dan kijken wij hoe we jou verder 
kunnen helpen. 

De vorige keer heb je al kennis gemaakt 
met Dianne Verkerk (lid van het team 
van Mobiflex). Uiteraard zijn er nog 
meer mensen met wie wij jullie willen 
laten kennismaken. De tweede aan 
wie wij jullie voorstellen is Richard 
Ormel. Hij is trainer/coach bij Mobiflex. 
Hij is zijn loopbaan begonnen in de 
arbeidsbemiddeling en heeft vervolgens 
ruime ervaring opgebouwd op de terreinen 
van training, coaching, re-integratie en 
loopbaanadvies. Na zijn HBO-opleiding 
heeft Richard de Post-HBO-opleiding 
Loopbaanbegeleiding afgerond. In 
de afgelopen jaren heeft hij o.a. 
masterclasses Strategisch HRM, 
Organisatiegedrag & Cultuur en HBO 
Arbeids- en Gezondheidspsychologie 
gevolgd. De grootste drijfveer van 

Richard is om bij te dragen aan de 
professionele groei van mensen en 
organisaties. Daarbij maakt hij gebruik 
van zijn creativiteit, nieuwsgierigheid en 
doelgerichtheid. Dit kan hij goed inzetten 
bij Mobiflex-vraagstukken.

Meer informatie kun je vinden op onze site 
en in deze nieuwsbriaf. Veel leesplezier!

Beste medewerker van OWASE,

Het is van belang om zorg te 
besteden aan onze lichamelijke en 
psychische gezondheid. Mobiflex kan 
je daarbij ondersteunen door middel 
van een werkplekonderzoek.

Mobiflex kan je helpen bij 
je persoonlijke ontwikkeling 

door middel van onder andere 
loopbaancoaching.  
 

De loopbaancoaches van Mobiflex kunnen jou door 

middel van individuele gesprekken ondersteuning 

bieden bij het sturing en richting geven aan jouw 

loopbaan. De vragen hiernaast zouden aan bod 

kunnen komen:

Ben je op zoek naar ander werk? 
Dan kun je hulp vragen bij Mobiflex. 
Eén van onze diensten gericht op ander 
werk is de inzet van social media.  
  

Gezond en vitaal

Persoonlijke ontwikkeling

Mobiliteit

Een goed ingestelde werkplek is een belangrijke 

voorwaarde om prettig en gezond jouw werk 

te kunnen verrichten! De manier waarop deze 

ingericht is en de instellingen van het meubilair 

zijn van essentieel belang bij het voorkomen 

van schouder-, nek- en rugklachten. Een 

werkplekonderzoek is interessant voor zowel het 

voorkomen als terugdringen van klachten. Het 

werkplekonderzoek bij Mobiflex is vooral praktisch 

van aard. Tijdens een afspraak zullen ter plekke de 

juiste instellingen van bureau, stoel, computer, 

toetsenbord, muis, etc. worden aangepast. Tevens 

wordt jou direct geleerd hoe je zelfstandig jouw 

werkplek optimaal kunt inrichten. Hierdoor kun je 

jouw werkplek optimaliseren en klachten voorkomen 

of verminderen. 

• “Ik heb een loopbaanonderzoek gedaan, hoe 

kan ik hiermee verder?”

• “Hoe kan ik doorgroeien in mijn functie?”

• “Waar liggen mijn talenten?”

• “Ik heb moeite om samen te werken, hoe kan 

ik dit veranderen?”

• “Ik ben een beetje uitgekeken op mijn werk, 

kan ik dit veranderen?”

• “Ik heb de neiging om uit te stellen, kan ik dit 

veranderen?”

Tijdens het intakegesprek bepaal je samen met de 

loopbaancoach de coachingvraag en de middelen 

die ingezet worden. Door middel van coaching 

gesprekken ga je hiermee aan de slag.

Tegenwoordig is social media steeds meer van 

belang bij het solliciteren. Hoe maak je daar nu 

het best gebruik van en hoe zet je dit zo optimaal 

mogelijk in bij het vinden van een nieuwe baan? 

Hierbij kan Mobiflex ondersteunen. We nemen samen 

de verschillende mogelijkheden door en waar nodig 

bieden we hulp met de omgang. 

Vorig jaar eindigde mijn 
dienstverband bij Rollepaal. 
Aangezien ik sinds 1998 altijd 
werkzaam ben geweest, ontstond 
er voor mij een volkomen nieuwe en 
onwennige situatie. Op advies van 
mijn voormalige werkgever heb ik 
contact gezocht met Mobiflex.  

Op basis van een uitvoerig intakegesprek 
met een loopbaancoach hebben we 
gezamenlijk een begeleidingsplan opgesteld, 
hierin is weergegeven welke ondersteuning 
ik gedurende het begeleidingstraject kon 

verwachten. De begeleiding die ik heb 
ontvangen, heb ik als prettig ervaren. 
Door de hulp die ik gekregen heb, heb 
ik mijn CV aantrekkelijker kunnen maken 
en heb ik mij goed kunnen voorbereiden 
op sollicitatiegesprekken. Ook hebben 
we aandacht besteed aan het gebruik 
van social media en de kunst van het 
‘netwerken’. 
Alle inspanningen werpen op dit moment 
zijn vruchten af: ik heb inmiddels een 
parttime baan gevonden en ik heb nog 
een aantal andere sollicitaties lopen! Ik 
heb weer het volste vertrouwen in een 
succesvolle werktoekomst!

Ervaring OWASE-medewerker: Edwin Ekkelenkamp

“Veel mensen denken dat ‘nee’ zeggen altijd 

negatief is, maar dat is niet per definitie 

waar!”

Vind je dat het werk steeds meer van je vrije 

tijd opslokt? Als dat zo is, ben je beslist 

niet de enige! Het aanleren van een aantal 

goede gewoonten helpt je om meer balans in 

jouw levensstijl te krijgen. Een goede balans 

tussen werk en privé is belangrijk.

Gewoonte 1 
Laat je waarden je beslissingen bepalen

Realiseer je je wat je het belangrijkst 

vindt en hoe je jouw prioriteiten stelt bij 

belangenconflicten? Kun je aangeven wat je 

de hoogste prioriteit geeft als iemand jou 

daarnaar zou vragen? Als je deze waarden voor 

jezelf niet helder hebt, loop je het risico dat je 

gemakkelijk in situaties belandt waarin je je uit 

balans voelt. Je besteedt dan teveel tijd aan 

zaken die voor jou eigenlijk minder belangrijk 

zijn.

Gewoonte 2
Houd tijd vrij voor ontspanning en plannen

Veel mensen die onder spanning leven, hebben 

het gevoel dat ze bijna helemaal opgeslokt 

worden door het dagelijks leven en te weinig 

aan nadenken toekomen. De beste manier om 

dat laatste veilig te stellen, is er bewust tijd 

voor vrij te maken in je agenda. Veel mensen 

hebben er veel baat bij als ze elke week een 

bepaalde tijd inplannen voor ontspanning, 

denken en plannen.

Gewoonte 3
Maak een weekplan

Om een balans te vinden, helpt het als je een 

weekplan opstelt. Voor veel mensen gaat er 

zowel zakelijk als privé een nieuwe wereld open 

als ze iedere week hun prioriteiten noteren.

Gewoonte 4
Durf ‘nee’ te zeggen

Veel mensen denken dat ‘nee’ zeggen altijd 

negatief is, maar dat is niet per definitie waar! 

Als je consequent ‘nee’ zegt tegen alles wat 

niet overeenkomt met wat je wilt bereiken, kom 

je doelgericht over. Anderen zullen denken dat 

je weet wat je wilt en dat je eerlijk bent. Als je 

‘ja’ zegt tegen iets waar je geen tijd voor hebt, 

is het risico groot dat je het afraffelt of zelfs 

helemaal niet voor elkaar krijgt.

Balans tussen werk en privé


