
Vitaal & met plezier bij Pieter
Informatie voor medewerkers van Pieter van Foreest

Inleiding
Bij Pieter van Foreest vinden we het belangrijk dat jij gezond en met plezier je 
werk kunt doen. In ons personeelsbeleid kun je onze kijk op en de kaders lezen 
over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, leren en ontwikkelen. Het is van 
belang dat jij en je leidinggevende regelmatig met elkaar in gesprek zijn over 
deze thema’s. Ze spelen immers een rol bij je inzetbaarheid voor nu én later. 

Zoveel mensen, zoveel wensen. In de afgelopen jaren zijn daarom 
uiteenlopende mogelijkheden en voorzieningen opgezet. Op deze wijze spelen 
we in op jouw wensen en behoeften.

In deze folder staat het aanbod van Pieter.  Je kunt lezen over opleidingen, onze 
leerlijnen, coaching mogelijkheden, maar ook over pensioenadvies, hulp bij 
privéproblemen, fitnessvergoeding, fietsregeling, beeldschermbrillen en meer. 

Detailinformatie kun je vinden op het intranet. Als je vragen hebt kun je 
natuurlijk ook bellen naar de afdeling P&O, telefoonnummer 015 515 5050, 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. 

Versie: mei 2021

https://pietervanforeest.inception.nl/index.jsp?bookmark=ID%3D1000715


Meerkeuze in arbeidsvoorwaarden  
Een regeling die bij je past

Je hebt de mogelijkheid om op een fiscaal aantrekkelijke manier gebruik te 
maken van extra arbeidsvoorwaarden aangeboden door Pieter van Foreest. 
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft, kan aan de regeling meedoen, 
mits je proeftijd voorbij is. 

Je kunt kiezen uit een aantal aanvullende arbeidsvoorwaarden 
(keuzeregelingen), zoals:
 

 y Fietsplan
 y Bedrijfsfitness  
 y Reiskostenvergoeding / thuiswerkvergoeding 
 y Studiefaciliteiten  
 y Vakantie- en verlofregeling
 y Vakbondscontributie  

Kijk voor alle mogelijkheden en deelname op intranet of op Mijn Pieter.

Loopbaanadviesgesprek  
Aan de slag met je loopbaan  

 y Ik wil wel eens wat anders, maar wat?  
 y Wat vind ik leuk en wat wil ik nu eigenlijk echt?  
 y Ik heb wat minder plezier in mijn werk, wat kan ik hier aan doen?  

Weet jij wat je talent is en laat je dit zien? Waar word je blij van? Zit je nog op de 
goede plek? 

Naast het ontwikkelgesprek dat je jaarlijks met je leidinggevende hebt bestaat 
er ook de mogelijkheid voor een loopbaanadviesgesprek. Dit gesprek kun je 
gebruiken als je het gevoel hebt dat je een stap in je loopbaan wil maken, maar 
nog niet precies weet welke stap dat kan zijn. Met de loopbaanadviseur kun 
je jouw ideeën, wensen en je sterke en minder sterke punten verkennen en 
handvaten verzamelen. 
Afwachten helpt meestal niet, er actief mee aan de slag gaan wel. Een 
individueel adviesgesprek helpt je bij het vinden van antwoorden en het maken 
van keuzes.  

Praktische informatie  
Aanbieder  We werken met meerdere loopbaanadviseurs
Kosten  Géén  
Aanmelden Bij de P&O-adviseur, via je leidinggevende 
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Teamcoaching
Succesvol samenwerken 

De coronacrisis heeft grote impact (gehad) op ons werk en ons functioneren. 
We bieden daarom alle teams de mogelijkheid tot reflectie. Wat heeft de 
crisis met ons als team gedaan, hoe verliep de samenwerking, wat hebben we 
geleerd, wat willen we vasthouden en wat willen we graag anders gaan doen? 
Heb je het gevoel dat dit iets voor jou en je team is, bespreek dit dan met je 
leidinggevende.

Praktische informatie 
Aanbieder We werken samen met Solid Sense 
Kosten Géén 
Duur 3 uur 
Aanmelden Bij de afdeling P&O Opleiden, via je leidinggevende

Opleidingen  
Voor iedereen een passende leeroplossing

Of je nu aan de slag wil gaan met je persoonlijke ontwikkeling of je vakkennis 
wil vergroten, voor veel zaken hebben we een oplossing in huis. Opleidings- 
en ontwikkelwensen bespreek je natuurlijk eerst met je leidinggevende, 
bijvoorbeeld in je ontwikkelgesprek. Samen kunnen jullie afspraken maken of 
advies vragen bij een van onze opleidingsadviseurs. We hebben mooie interne 
opleidingen voor niveau 2, 3, 4 en 5. Maar zelf kun je ook veel doen. Op Pieters 
Leerplein vind je een ruim aanbod.

We hebben (via Good Habitz) ruim 130 online trainingen beschikbaar die gericht 
zijn op jouw ontwikkeling, zoals mindfulness, omdenken, doelgericht werken, 
vitaliteit, coachend leidinggeven, verandermanagement of omgaan met stress. 
Maar ook vind je hier handige trainingen voor het gebruik van Office 365 of een 
Word- of Exceltraining. Deze trainingen kunnen jou verder helpen, maar ze zijn 
ook heel bruikbaar voor een team. 

Op Pieters Leerplein tref je ook een compleet aanbod om je zorgkennis op 
te frissen of te vergroten, e-modules over alle voorbehouden en risicovolle 
handelingen en een grote bibliotheek met zorg en zorggerelateerde thema’s 
Uiteraard zijn er ook filmpjes en manuals terug te vinden.
 

Praktische informatie  
Aanbieder Afdeling P&O Opleiden in samenwerking met Good Habitz
Wanneer  Digitaal, dus op ieder gewenst moment 
Waar  Op je werkplek of thuis
Kosten  Géén
Vragen? Afdeling P&O Opleiden  
Telefoon 015 515 5050
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Advies bedrijfsarts
Ook als je uitval wil voorkomen 

Wanneer je bent uitgevallen als gevolg van ziekte of wanneer langdurig verzuim 
dreigt, wordt de bedrijfsarts ingeschakeld voor het geven van adviezen over je 
inzetbaarheid en werkhervatting. De bedrijfsarts beoordeelt, onder andere of je 
in staat bent om je functie uit te oefenen, wat je mogelijkheden zijn, wat de 
prognose is en welke maatregelen er genomen moeten worden. De bedrijfsarts 
besluit over arbeidsgeschiktheid, soms in overleg met een eventuele 
behandelaar. 

Je kunt ook “preventief” een afspraak met de bedrijfsarts maken, dus als je (nog) 
niet ziek bent maar vragen hebt over je belastbaarheid in het werk. Een dergelijk 
preventief consult kun je op eigen gelegenheid regelen. Ben je wél ziek, dan 
kom je via je leidinggevende bij de bedrijfsarts terecht.

Praktische informatie 
Aanbieder Bedrijfsartsen 
Wanneer Spreekuren op verschillende momenten in de week 
Waar Pieter van Foreest locaties
Kosten  Géén  
Aanmelden Via de Afdeling P&O Arbo & Verzuim 
Telefoon 015 515 5248
E-mail verzuim@pietervanforeest.nl

Bedrijfsmaatschappelijk werk  
Samen op zoek naar jouw oplossing

De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt je om inzicht te krijgen in factoren die 
jouw functioneren en werkplezier beïnvloeden. Hij/zij helpt en coacht je in het 
omgaan met veranderingen in je werk of wijzigingen in je persoonlijke situatie, 
bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg of financiële problemen. In één of 
meerdere gesprekken verheldert de bedrijfsmaatschappelijk werker met jou wat 
de knelpunten zijn. 

Samen zoeken jullie naar een passende oplossing, een manier waarop jij meer 
grip kan krijgen op je situatie. In sommige gevallen is de deskundigheid van 
andere hulpverleners nodig. In dat geval zoekt de bedrijfsmaatschappelijk 
werker naar de juiste persoon.

Dit gebeurt altijd in overleg met jou, want bedrijfsmaatschappelijk werkers 
kennen een geheimhoudingsplicht.

Praktische informatie  
Aanbieder  We werken samen met De Zaak Hermelink 
Wanneer Spreekuren op verschillende momenten in de week 
Waar Pieter van Foreest locaties
Kosten  Géén  
Aanmelden Via Afdeling P&O Arbo & Verzuim 
Telefoon 015 515 5248
E-mail verzuim@pietervanforeest.nl
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Vertrouwenspersoon 
Als je last hebt van ongewenst gedrag 

We willen medewerkers, cliënten en bezoekers een veilige omgeving bieden 
waarin ieder elkaar met respect behandelt. We tolereren géén agressie, geweld, 
discriminatie, roddelen, pesten, stalken of ander ongewenst gedrag. Niet van 
medewerkers, maar ook niet van cliënten of andere bezoekers. Medewerkers 
wordt daarom gevraagd altijd een MIM-melding in Triasweb te maken bij 
ongewenst gedrag. Zo krijgen we zicht op ongewenst gedrag en kunnen we 
(extra) maatregelen nemen.

Als je wordt geconfronteerd met agressie, geweld, discriminatie, pesten of 
seksuele intimidatie kun je hulp vragen aan je collega’s, je  leidinggevende of je 
P&O-adviseur. 

We bieden ook de mogelijkheid voor gesprek met onafhankelijk 
vertrouwenspersonen. Zij bieden een luisterend oor, en helpen bij het vinden 
van een passende oplossing. 

Een vertrouwenspersoon onderneemt géén stappen zonder jouw uitdrukkelijke 
toestemming. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Praktische informatie 
Aanbieder  We werken samen met Bezemer Kuiper & Schubad 
Wanneer  Zo nodig 
Waar  In overleg
Kosten  Géén 
Aanmelden   088 144 0200

Infectiepreventie   
Van vaccinaties tot voorlichting

Bij het werken in de verpleeghuiszorg en thuiszorg kun je risico lopen op 
besmetting van infectieziekten. Uiteraard nemen wij hiervoor passende 
maatregelen. Zo krijg je voorlichting en instructie op onder andere het 
gebied van handhygiëne en heb je de beschikking tot persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je te laten 
vaccineren, tegen bijvoorbeeld de griep en Hepatitis B.

Mocht je toch een prik-, snij-, bijt, spat- of krabincidenten hebben,  dan kun je  
24/7 terecht bij het meld- en adviespunt PrikPunt van VaccinatieZorg. 

Praktische informatie 
Aanbieder We werken samen met PrikPunt van VaccinatieZorg
Wanneer Zo nodig 
Kosten Géén. Voor vaccinatie Hepatitis B dien je declaratie(s) in   
 via Mijn Pieter
Telefoon 088 774 5463
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Stoppen met roken
De weg naar een rookvrij leven 

Dat roken ongezond is hoeven we hier niet uit te leggen en dat stoppen met 
roken moeilijk is begrijpen we ook. Daarom willen we je er graag mee helpen. 
Hiervoor werken we samen met organisatie SineFuma.

Praktische informatie 
Aanbieder We werken samen met SineFuma
Aanmelden Via de Afdeling P&O Arbo & Verzuim
Telefoon 015 515 5248
E-mail verzuim@pietervanforeest.nl

Beeldschermbril  
Je werk scherp kunnen zien

Als je minimaal twee uur per dag beeldschermwerk verricht, en je merkt dat je 
het niet meer zo scherp ziet, dan kan een speciale beeldschermbril de oplossing 
zijn.

Kijk voor meer informatie over vergoeding en de manier van aanschaffen op 
intranet naar de regeling Beeldschermbril.

Praktische informatie  
Aanbieder P&O Arbocoördinator 
Wanneer Doorlopend
Kosten Zie hiervoor de regeling Beeldschermbril 
 Declaratie via Mijn Pieter

Commissie Werkplezier & Vitaliteit
Een samenwerking tussen P&O en OR

Om met plezier en op een gezonde wijze je werk doen, daar ben je natuurlijk 
zelf verantwoordelijk voor, maar willen we dat ook binnen Pieter samen doen. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn, de week van de gezonde voeding, een 
gezondheidsmarkt, een sportevenement, samen wandelen of hardlopen en de 
Roparun.

Als je iets wilt organiseren, bespreek het met collega’s, maak een plan en vraag 
ook naar de mogelijkheden via je leidinggevende. Advies kun je ook inwinnen 
bij de commissie Werkplezier en Vitaliteit, een commissie waarin zowel OR leden 
als P&O zitten. Ook mooie initiatieven kun je met deze groep delen door jouw 
vitaliteitsactiviteit aan te melden. Zo kunnen alle collega’s kunnen zien welke 
activiteiten ondernomen worden en inspiratie opdoen. Op intranet, bij groepen 
is meer informatie over deze commissie te vinden.
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Pensioenadvies 
Hoe ziet mijn pensioen er straks uit? 

We organiseren elk jaar een pensioenvoorlichting, bedoeld voor iedereen van 
55 jaar en ouder. Je krijgt dan algemene informatie over je pensioenrechten, hoe 
de pensioenvoorziening in elkaar zit en wat er gebeurt met je pensioen als je 
eerder stopt met werken. Voor persoonlijk pensioenadvies kun je rechtstreeks 
contact opnemen met het pensioenfonds.  Je kunt dan met een adviseur van het 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ingaan op jouw persoonlijke situatie. 

Mocht je tussentijds vragen hebben of meer inzicht willen hebben in jouw 
pensioensituatie, neem dan contact op met de P&O-adviseur. Die kan jou ook 
van informatie en adviezen voorzien.

Praktische informatie 
Aanbieder  PFZW in samenwerking met de afdeling P&O 
Wanneer  PFZW-bijeenkomsten worden op intranet aangekondigd 
Kosten  Géén 
Vragen  Je kunt terecht bij PfzW en jouw P&O-adviseur
Waar  Pieter van Foreest locaties  

Traumaopvang & nazorg   
Opvang na traumatische gebeurtenis

Als er een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zoals een overval, 
agressie, geweld, ongeval of overlijden en het risico bestaat dat je dit niet zelf 
kunt verwerken. Dan kan er contact worden opgenomen met Emergensz. Zij 
kunnen een gesprek starten waarna het verwerkingsproces op gang wordt 
gebracht,  zodat je weer kunt herstellen. 

Praktische informatie 
Aanbieder We werken samen met traumaopvang & nazorg van Emergensz
Wanneer  Na een ingrijpende gebeurtenis (24/7), in overleg met je   
 leidinggevende
Waar  In overleg
Kosten Géén 
Telefoon  088 777 44 44

Ondersteuning bij rouw en verlies
Als je hulp nodig hebt bij verdriet

Als je te maken krijgt met verlies dan kan dat een grote impact op jou 
hebben. Voor het omgaan met verlies is een woord: rouwen. Het betekent 
dat jij langzaam went aan het idee van het verlies en dat jij de nieuwe situatie 
langzaam begrijpt. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan; omgaan met rouw 
en verlies kan erg moeilijk zijn.  Iedereen rouwt op zijn eigen unieke manier en 
soms helpt het als je ondersteuning krijgt van een specialist om dit proces aan te 
gaan. 

Praktische informatie
Aanbieder  We werken samen met Impacta, Rouw- en verliesbegeleiding
Wanneer  Zo nodig
Waar  In overleg
Kosten  Géén 
Aanmelden Bij de afdeling P&O, via je leidinggevende
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