
Mobi heeft deze keer een lekker en 
stoer recept voor jou: de Las Vegas 
burger.
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Burger
• 500 gram rundergehakt 
• 1 ui 
• 1 teentje knoflook 
• 1 ei 
• 4 el paneermeel 
• 0,5 el bruine basterdsuiker 
• worcestersaus 
• zout 
• versgemalen peper 

Saus
• 100 gram piccalilly 
• 100 gram zoete chilisaus 
• 1 appel 

Garnituur
• 2 eieren 
• 2 tomaten 
• 1 avocado 
• 20 groene asperges 
• kropsla
• 4 broodjes 

Maak je eigen Las Vegas burger in een handomdraai!

Om de burger te maken begin je met het snipperen van de ui en de knoflook. 
Meng alle ingrediënten voor de burger door elkaar en maak vier burgers van 
het gemengde gehakt. Grill deze kort totdat ze gaar zijn. Kook de eieren 
circa zeven minuten en grill de asperges kort. Was en snijd de kropsla, de 
tomaten en de avocado. Nu zijn je burger en het garnituur klaar. 

Voor de saus schil je de appel en snijd je deze in kleine blokjes. Meng de 
appelblokjes met de chilisaus en de piccalilly. Nu alleen de broodjes nog 
snijden en je kunt de burger opbouwen. Beleg het brood eerst met de 
burgers en daarna met het garnituur en de saus. 

Las Vegas burger 
Recept voor vier personen
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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.

Het is september en de letter ‘R’ zit weer in de maand. Met welke 

praktische tips zorg jij er voor dat je relaxed bent én blijft? Lees dat 

en meer in deze nieuwsbrief.

Ik ben Mobi! 

Ik ondersteun jou bij:
Trainingen

Workshops

Loopbaancoaching

Studie-advies
Bemiddeling

Persoonlijke ontwikkeling

Mobiliteit

Sollicitatietrainingen

“Waag eens  
een gokje met  
deze burger”

Mobi



Het is september en de letter ‘R’ zit weer in 

de maand. Dit betekent dat we gedag moeten 

zeggen tegen de warme zomeravonden, want 

de koudere maanden van het jaar komen er 

weer aan. Dit hoeft niet te betekenen dat je 

bij de pakker neer moet gaan zitten. Hoe houd 

je je hoofd boven water in deze periode? Met 

welke praktische tips zorg jij er voor dat je 

relaxed bent én blijft? Lees dat en meer in deze 

nieuwsbrief. Ook vind je in deze nieuwsbrief 

meer informatie over de dienstverleningen van 

Mobiflex. Wij leveren met name maatwerk, dus 

heb jij een vraag die niet helemaal binnen één 

van onze diensten lijkt te vallen? Neem gerust 

contact met ons op, dan kijken we samen hoe 

wij jou verder kunnen helpen!

Zoals in de voorgaande nieuwsbrieven zullen 

wij ook nu weer iemand van het Mobiflex team 

voorstellen. Jullie hebben al kennisgemaakt met 

Dianne Verkerk en Richard Ormel. De derde 

medewerker die wij graag aan jullie voorstellen 

is Erik de Kock. Hij is werkzaam als register-

arbeidsdeskundige en 

re-integratieadviseur en is bij Mobiflex werkzaam 

als coach en re-integratieadviseur. Erik de Kock 

kenmerkt zich door professionele betrokkenheid 

bij de klant, een proactieve houding en kennis van 

zaken. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden 

van mensen naar een passende baan en dit komt 

goed van pas bij Mobiflex vraagstukken. 

Nieuwsgierig? Meer informatie kun je vinden op 

onze site en in deze nieuwsbrief. Wij wensen je 

veel leesplezier!

Beste medewerker van OWASE,

Werken is in principe goed voor 
jouw gezondheid. Het geeft je energie, 
voldoening en sociale contacten.

Een geleidelijk verkeerd voedingspatroon, het 

uitvoeren van veel zittend werk, het werken in 

onregelmatige diensten, hoge werkdruk, disbalans 

Er kan zich een situatie 
aandienen dat je op zoek bent naar 
ander werk. Misschien omdat je niet 
tevreden meer bent over jouw huidige 
werk, misschien om andere redenen.

Gezond en vitaal

Persoonlijke ontwikkeling

Mobiliteit

tussen werk en privé en baanonzekerheid zijn 

enkele alledaagse factoren die kunnen leiden tot 

lichamelijke en/of psychische klachten. In tijden 

waarin werk steeds meer van ons vraagt en we 

langer moeten doorwerken, is het dus van belang 

om zorg te besteden aan onze lichamelijke en 

psychische gezondheid.

Mobiflex kan je daarbij ondersteunen in de 

vorm van training, coaching, counseling of 

werkplekonderzoek. Ons aanbod spitst zich toe 

op dat wat in jouw specifieke geval nodig is. Soms 

zijn een aantal coaching sessies of een training 

voldoende om weer verder te kunnen. In andere 

gevallen is een vorm van uitgebreide(re) individuele 

begeleiding nodig.

Mobiflex biedt ondersteuning 
op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling met als doel om ervoor 
te zorgen dat jij regie houdt op jouw 
loopbaan. 

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat wil ik niet (meer)? en 

Wat kan ik? Dat zijn de vragen die we gezamenlijk 

onder de loep nemen.

Mobiflex biedt een scala aan diensten om je te 

helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Om 

bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden 

is de inzet van een loopbaanonderzoek vaak 

een goede start. Om effectief aan de slag te 

gaan met de uitkomsten van het onderzoek 

kun je je laten ondersteunen door één van onze 

loopbaanadviseurs. Een loopbaanadviseur van 

Mobiflex helpt je als je zelf daartoe het initiatief 

hebt genomen.

Wanneer je op een dergelijk keerpunt staat 

en nog niet goed weet welke baan je zoekt, 

kun je bij Mobiflex gebruik maken van een 

loopbaanbegeleidingstraject. Ervaren coaches en 

jobhunters die de arbeidsmarkt in de regio goed 

kennen, ondersteunen je binnen een dergelijk 

traject.

Om jou goed voor te bereiden op het betreden 

van de arbeidsmarkt kun je eveneens bij Mobiflex 

een sollicitatietraining volgen. Het opstellen van 

een cv en brief, presentatie, netwerken en inzet 

van social media komen binnen deze training aan 

de orde.

“Dag allemaal! Mijn naam is Marjon van Braam. De 
afgelopen vier jaar heb ik Human Talent Development 
gestudeerd aan het Saxion in Deventer. Sinds korte tijd 
ben ik met veel enthousiasme werkzaam bij Mobiflex als 
loopbaanadviseur.” 

“In mijn eerste werkweken bij Mobiflex heb ik kennis mogen maken 
met de dienstverleningen van Mobiflex. Loopbaantrainingen, 
bemiddelingstrajecten en sollicitatietrainingen. Op dit moment ben 
ik nog steeds niet bekend met het hele aanbod; Mobiflex heeft echt 
een breed scala aan dienstverleningen! Wanneer iemand vanuit 
een OWASE-bedrijf bij ons komt, wordt er samen gekeken naar 
de vragen omtrent de loopbaan en de hobbels die iemand ervaart. 

De medewerkers van Mobiflex hebben elk hun eigen expertise 
waardoor de meeste vraagstukken opgelost kunnen worden.  
Ik heb gemerkt dat mijn collega’s van Mobiflex overal voor open 
staan, een flexibele houding opstellen 
en veel plezier in hun werk hebben. Naar 
mijn mening zijn dat drie belangrijke 
elementen om iemand anders te kunnen 
helpen met een vraagstuk!

Ik heb in ieder geval veel zin om aan de 
slag te gaan! Heb je een vraag, zit je 
ergens mee of wil je advies? Aarzel niet 
en neem contact met ons op!”

Het is van belang om jezelf niet te veel uit 

te putten en te zorgen dat je plezier blijft 

houden in je werk. Maar hoe kun je genoeg 

uitrusten als de werkdruk continu hoog is 

en er veel van je gevraagd wordt tijdens het 

werk? 

Wij hebben vier 

praktische tips voor je!

1. Stel uitrusten als 
een prioriteit
Uitrusten is van essentieel 

belang. Ook tijdens het werk! 

Neem veel korte pauzes zodat 

je je batterij kunt opladen. 

Juist op de momenten dat je even de boel de 

boel laat, kom je tot rust en ontstaan vaak de 

beste en creatiefste ideeën. De gedachte dat 

je productief wordt van multitasken is al lang 

achterhaald. Juist door tijdig je rustmomenten 

te nemen en even iets anders te doen ben je 

uiteindelijk veel effectiever.

2. Durf je smartphone  
’s avonds uit te zetten
Tegenwoordig is iedereen 24 

uur per dag bereikbaar via de 

smartphone. Ook al ben je niet 

op je werk, je bent dan toch 

met je werk bezig. Daarnaast 

blijkt uit onderzoek dat het blauwe licht van 

een smartphone of tablet slecht is voor de 

aanmaak van het slaaphormoon melatonine. 

Doordat mensen tot laat in de avond op hun 

telefoon kijken, ontwikkelen ze allerlei soorten 

slaapproblemen, bijvoorbeeld: niet kunnen 

inslapen, wakker worden tijdens het slapen en 

vroeg wakker worden. iPhone heeft hier al iets 

op bedacht. Probeer eens de knop Night Shift. 

Slaap lekker!

3. Rust kan ook actief 
bezig zijn zijn
Wat is uitrusten? Betekent dat 

altijd dat je op de bank ligt? Waar 

de één van uitrust, wordt de ander 

juist heel moe of chagrijnig van. 

Het is dan ook zaak om uit te 

zoeken waarvan jij tot rust komt en 

waarvan jij energie krijgt. Misschien rust je wel 

veel beter uit als je ’s avonds gaat wandelen 

of sporten. Of misschien krijg je juist energie 

als je afspreekt met vrienden. Houd eens 

voor jezelf in de gaten bij welke activiteiten 

en bezigheden je echt kunt ontspannen en 

opladen. Zorg vervolgens dat je elke dag 

voldoende van dat soort momenten inbouwt.

4. Leef gezond
Sport regelmatig 

en ga op tijd naar 

bed. Mensen die het 

centraal stellen om 

goed voor zichzelf te zorgen en veel aandacht 

hebben voor een gezonde leefstijl, halen meer 

uit zichzelf. Door fit te zijn presteer je namelijk 

ook een stuk beter op je werk!

Bron: intermediair

Zo voorkom je dat je jezelf uitput

zet uit

“Fit presteer je een stuk 

beter op je werk!”

Nieuwe Mobiflexer vertelt: Marjon van Braam


