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Het beste uit jezelf halen, weet jij wat je daarvoor nodig hebt? Bij zorgdesQ 
helpen we je hier graag bij door ons in deze whitepaper te richten op vitaliteit. 
Onze missie is namelijk niet voor niets: ‘Zorgen dat je dagelijks fluitend naar het 
werk gaat’. Als je vitaal bent, ben je levenslustiger en ga je met meer plezier en 
energie naar je werk. Vitaliteit draait om de energie waarmee jij fysiek en mentaal 
in het leven staat. Als intermediair vinden we het belangrijk om jou hierin te 
ondersteunen, maar ook de organisatie waar jij werkt en zeker jijzelf spelen een 
belangrijke rol in het worden van ‘de vitale jij’. Ga vooral even rustig zitten en 
neem de tijd om dit aandachtig te lezen, want ook lezen is goed voor je mentale 
gezondheid. 
 
P.S. Onze interne collega’s delen met liefde hun persoonlijke tips en tricks voor 
een vitalere jij! 

 
 

Inleiding 



  

 
 

Een gezonde werkomgeving in de zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zorgmedewerkers en zorgorganisaties willen maar één ding: de beste zorg. Dat kan 

alleen als jij als zorgmedewerker fit en gezond bent. De werkomgeving speelt hierin 

een belangrijke rol. Maar wat is een gezonde werkomgeving? En wat kunnen 

zorgorganisaties doen voor een gezonde werkomgeving? 

Een gezonde werkomgeving in de zorg is een omgeving die de gezondheid van 

zorgmedewerkers niet belast. Volgens de Arbowet zijn werkgevers wettelijk verplicht 

om te voorkomen dat fysieke belasting een gevaar vormt voor de veiligheid of 

gezondheid van medewerkers. Zorgmedewerkers voeren fysieke handelingen uit en 

kunnen het mentaal ook zwaar hebben. Een gezonde werkomgeving is dus niet alleen 

belangrijk voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de mentale gezondheid. Met 

een gezonde werkomgeving zijn zorgmedewerkers productiever, gemotiveerder en 

gezonder. 

De zorgorganisatie waar jij werkt heeft ook zeker baat bij het zorgen voor een gezonde 
werkomgeving. Als werkgever wil je natuurlijk ook dat je zorgpersoneel productief, 
gemotiveerd en gezond is. Door rekening te houden met de volgende factoren kan 
een zorgorganisatie zorgen voor een gezonde werkomgeving: 
 

Ergonomische hulpmiddelen zorgen voor een goede werkhouding. Het is voor 

zorgmedewerkers niet altijd mogelijk om te werken met een goede werkhouding. Als 

zorgmedewerker moet je vaak handelingen uitvoeren waarbij de fysieke belasting hoog 

is. Een voorbeeld hiervan is het verplaatsen van een patiënt. Er zijn allerlei 

ergonomische hulpmiddelen die de fysieke belasting verminderen. Denk bijvoorbeeld 

aan: tilliften, elektrisch verstelbare bedden, verstelbare douchestoelen en nog veel 

meer! 

 

Ergonomische hulpmiddelen 

Verse lucht 

De lucht op de werkvloer kan van slechte kwaliteit zijn. Slechte lucht kan leiden tot 
gezondheidsklachten zoals klachten aan de luchtwegen, hoofdpijn en 
concentratieproblemen. Luchtverversing is daarom erg belangrijk. Dit kan door middel 
van een ventilatiesysteem of het openzetten van de ramen. Een andere goede 
oplossing volgens het VGZ: planten op de werkvloer. Planten zorgen voor zuurstof en 
kunnen de kwaliteit van de lucht enorm verbeteren. Daarnaast is groen ook nog eens 
goed voor je mentale gezondheid. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 
mensen de helft minder stress ervaren als ze in een plantenrijke omgeving werken.  

 

 



  

 
 

 

  
Goede hygiëne 

Een schone werkomgeving is heel belangrijk. Door een goede hygiëne 

verminder je de verspreiding van bacteriën en virussen. Verspreiding van 

bacteriën en virussen kan zorgen voor zieke zorgmedewerkers en zieke 

cliënten. Het is dus goed als de zorgorganisatie ervoor zorgt dat oppervlakken 

die veel worden aangeraakt goed schoon worden gemaakt. Ook is het belangrijk 

dat er wordt gestimuleerd om goed de handen te wassen. 

 

Goed licht 

Zorgmedewerkers hebben voldoende licht nodig op de werkvloer. Een 

werkomgeving met onvoldoende verlichting kan zorgen voor fouten en 

ongelukken. Daarnaast blijkt licht (vooral daglicht) te zorgen voor een fitter en 

aangenamer gevoel. 

Akoestiek op de werkvloer 

Akoestiek is de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. 

Veel lawaai op de werkvloer kan negatieve gevolgen hebben op de gezondheid. 

Het kan namelijk leiden tot een burn-out. Onderzoek toont aan dat een rustige 

werkomgeving medewerkers gemotiveerder maakt. Op de werkvloer in de zorg 

kan het natuurlijk niet altijd rustig zijn, maar met akoestische aanpassingen 

maak je het geluid wel een stuk minder! 

Naast deze fysische factoren zijn er ook 

een hoop andere factoren die bijdragen 

aan een gezonde werkomgeving, zoals 

gezonde voeding en bewegen op de 

werkvloer. Als zorgmedewerker zorg je 

voor anderen, maar wie zorgt er voor jou? 

Het is belangrijk dat een zorgorganisatie 

zijn steentje bijdraagt door de 

werkomgeving zo gezond mogelijk te 

maken. 



  

 
 

Het belang van gezonde voeding voor zorgmedewerkers 

  

Tijdens je dienst geen tijd nemen voor een gezonde lunch. Een bekend probleem onder 

veel zorgmedewerkers. Hoe erg is dat? Héél erg! Gezond eten is namelijk belangrijk. 

De beste zorg kan alleen worden geleverd als een zorgmedewerker gezond is, zich 

goed voelt en energie heeft om elke dag weer het beste uit zichzelf te halen. Maar wat 

is gezonde voeding en waarom is het belangrijk? 

Wat is gezonde voeding en waarom is het belangrijk? 

Er bestaan vele verschillende meningen over wat gezonde voeding is. 
Gezonde voeding definiëren is niet makkelijk, omdat ieder lichaam om 
iets anders vraagt en de gezonde keuzes per persoon verschillend zijn. 
Gezonde voeding gebaseerd op wetenschappelijke kennis is de Schijf 
van Vijf van het Voedingscentrum. De Schijf van Vijf laat zien dat gezonde 
voeding bestaat uit voldoende variatie en voeding met waardevolle 
voedingsstoffen. De schijf bestaat uit: 
 

• Groente en fruit 

• Smeer- en bereidingsvetten 

• Vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel 

• Brood, graanproducten en aardappelen 

• Dranken 
  
Er zijn vele redenen om gezonde voeding binnen te krijgen. Niet alleen 
om op gewicht te blijven en (chronische) ziekten te voorkomen, maar ook 
voor een goede werkdag. Onderzoek toont aan dat gezonde voeding een 
positief effect heeft op de werkdag. Door gezond te eten en drinken ben 
je als zorgmedewerker productiever en heb je een beter 
concentratievermogen. Daarnaast zorgt de juiste voeding ook voor meer 
energie. Werknemers die minstens vier keer per week groenten eten bij 
het avondeten en overdag minimaal één stuk fruit nuttigen, voelen zich 
fitter, gezonder en energieker. Als zorgmedewerker wil je natuurlijk maar 
één ding: de beste zorg leveren. Dus genoeg redenen voor 
zorgmedewerkers om gezond te eten.  
 



  

 
 

 

  

Dat gezonde voeding een positief effect heeft op de werkdag van 
zorgmedewerkers is een reden voor zorgorganisaties om dit te 
stimuleren op het werk. Als werkgever in de zorg wil je namelijk ook 
dat je zorgpersoneel gezond is, zodat de beste zorg geleverd kan 
worden. Met een simpel duwtje in de rug stuurt jouw werkgever je de 
goede kant op. Maar hoe? Allereerst door jou te motiveren om een 
gezonde keuze te maken. Een aantal tips voor jouw werkgever: 
 

• Vertel wat de voordelen zijn van gezond eten en beloon je 
zorgmedewerkers. Een voorbeeld van een beloning kan zijn: 
een gratis gezonde lunch. Het is natuurlijk het leukst om het 
met z’n allen te doen dus maak er (als dat mogelijk is) een 
gezamenlijke lunch van.  

• Maak gezonde keuzes makkelijker voor zorgmedewerkers. 
Dit kan je doen door gezonde voeding aan te bieden op de 
werkvloer of in de kantine. De aanwezigheid van groenten en 
fruit op het werk is een must. Dit kan je simpelweg al doen 
door tijdens de lunch een volle fruitschaal en/of 
snoepgroenten neer te leggen. Verwijder de ongezonde 
opties niet, maar maak de gezonde keuzes makkelijker en 
aantrekkelijker. 

  
De Healthy Fridge van het Catharina Ziekenhuis is een topvoorbeeld! 
Zorgmedewerkers hebben door de Healthy Fridge 24/7 toegang tot 
gezonde salades, poké bowls, wraps, yoghurts, noten en fruit. Wie 
wil dat nou niet?  
 

Gezonde voeding stimuleren als werkgever  

Een gezond leven begint bij gezonde voeding en dat geldt voor 

iedereen. Voor zorgmedewerkers is het extra belangrijk omdat zij 

natuurlijk de beste zorg moeten leveren. Voordat je voor een ander 

kan zorgen, moet je eerst voor jezelf zorgen. Jij bent namelijk net zo 

belangrijk! 



  

 
 

 

  

  

 

 

 

  

    

Gevulde komkommer met 

walnoten-geitenkaasspread 

1. Halveer de komkommer in de lengte, verwijder 

met een theelepel de zaadlijsten en snijd het 

vruchtvlees in stukken van 5 cm. 

2. Hak de walnoten fijn en snijd de bieslook fijn. 

Meng de walnoten, ⅔ van de bieslook en wat 

peper door de geitenkaas. 

3. Vul de komkommerstukken met de noten-

geitenkaasspread en bestrooi met de rest van 

de bieslook. 

 

 

De favoriet van senior online marketeer Myrthe M.  

✓ 1 komkommer 

✓ 30 g ongebrande walnoten 

✓ 10 g bieslook 

✓ 150 g Chavroux Frais nature 45+ 

 

‘’Doe mij maar een gezond tussendoortje met 

geitenkaas! Je moet ervan houden, maar zelf ben ik 

er ontzettend gek op. Laatst ontdekte ik dit recept 

van de Albert Heijn, een echte aanrader wanneer jij 

ergens tussen alle maaltijden door ‘lekkere trek’ 

krijgt. En ook nog eens heel makkelijk!’’ 

 

 

5 minuten 



  

 
 

 
Indiase curry ovenschotel 

De favoriet van planner Reggy 

 Ovenschotel 

✓ 600 g kipdijfilet 

✓ 1 bloemkool 

✓ 2 el olijfolie 

✓ 400 g tomatenblokjes 

✓ 200 ml kokosmelk 

✓ 1 el tomatenpuree 

✓ ½ blokje kippenbouillon 

✓ 100 g babyspinazie 

✓ 200 g sperziebonen 

 

 

1. Verwarm de heteluchtoven voor op 180 

graden. Snijd de bloemkool in roosjes. 

Breng een pan water aan de kook en kook 

de bloemkool 5 minuten beetgaar. Laat de 

bloemkool goed uitlekken en plaats het 

samen met de kipdijfilet in een ingevette 

ovenschaal. Besprenkel de bloemkool en 

kip met olijfolie en breng op smaak met 

peper en zout. Bak de schotel 25 minuten 

in de voorverwarmde oven.  

2. Maak ondertussen de curry pasta door 

deze ingrediënten in een blender te 

mengen. Doe de curry pasta in een 

koekenpan en bak 1 minuut. Voeg een el 

olijfolie toe en bak nog eens een minuut. 

Pak de tomatenpuree, tomatenblokjes, 

kokosmelk en de kippenbouillon en voeg 

dit toe aan de currypasta. Laat dit al 

roerend 5 minuten sudderen boven een 

laag vuur. 

 

Curry pasta 

✓ 2 el geraspte gember 

✓ ½ ui 

✓ 2 teentjes knoflook 

✓ 1 tl gemalen komijn 

✓ 1 tl kurkuma 

✓ ½ tl koriander 

✓ ½ tl paprikapoeder 

✓ ½ tl garam masala 

✓ 1 rode peper 

55 minuten 

3. Roerbak de spinazie in 2-3 minuten 

gaar in een koekenpan en voeg dit 

toe aan de saus. Haal de 

ovenschotel met de gebakken kip uit 

de oven en controleer of de kip gaar 

is. Voeg de currysaus toe en bak de 

schotel nog 10 minuten in de 

voorverwarmde oven.  

4. Breng ondertussen een pan met 

water aan de kook en voeg de 

sperziebonen toe. Kook de 

sperziebonen 5-10 minuten 

beetgaar. Serveer de curry schotel 

met de gekookte sperziebonen en 

eventueel een beetje Griekse 

yoghurt. 

 

Vegetarisch? Ook zonder kip is 

deze ovenschotel om te smullen! 

 



  

 
 

  

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Snipper de 
ui en maak de knoflook fijn. Voeg eerst de ui toe 
aan een hete pan met olijfolie en voeg vervolgens 
de knoflook toe. Daarna voeg je de risottorijst toe 
en bak je dit tot de rijstkorrels glazig zijn.  

2. Blus de rijstkorrels af met de witte wijn. Wacht tot 
de wijn is opgenomen. Voeg nu de tomatenpuree, 
tomato frito en de gedroogde kruiden toe. Daarna 
voeg je steeds lepel voor lepel de bouillon toe. 
Roer dit af en toe door. 

3. Doe ondertussen de tomaatjes in een ovenschaal 
en besprenkel deze met olie, zout en peper. 
Rooster ze ongeveer 15 minuten in de oven. 

4. De risotto kook je binnen ongeveer 25 minuten 
gaar. Proef tussendoor. De risotto is gaar als deze 
zacht is, maar vanbinnen nog een kleine bite 
heeft. Het kan zijn dat je bouillon overhoudt of iets 
tekortkomt. Voeg in dat geval warm water toe. 

5. Rasp de Parmezaanse kaas en voeg deze toe 
aan de risotto. Houd nog een klein beetje over 
voor de garnering. Snijd een paar blaadjes 
basilicum fijn, voeg deze toe aan de risotto en 
houd de rest over voor garnering. Proef de risotto 
en voeg peper en zout toe naar smaak.  

6. Nu is het tijd om de risotto op te dienen.  Leg 
hiervoor een kookring op een bord en schep de 
risotto erin. Druk aan met de achterkant van een 
lepel. Leg vervolgens de geroosterde tomaatjes 
op de risotto, samen met de overgebleven 
Parmezaanse kaas en basilicumblaadjes.  

 
 

Tomatenrisotto 

De favoriete ‘’gezonde’’ cheatmeal van recruiter Lisa 

✓ 150 gram risottorijst 
✓ Scheut olijfolie  
✓ 1 ui 
✓ 3 teentjes knoflook 
✓ Gedroogde Italiaanse kruiden 
✓ Verse basilicum  
✓ Scheutje droge witte wijn 

 

40 minuten 

✓ 500 ml groentebouillon  
✓ Tomaatjes aan tak 
✓ 100 gram Parmezaanse kaas 
✓ Blikje tomatenpuree  
✓ 350 g tomato frito 
✓ Peper en zout naar smaak 

 

 
Meer groenten? Voeg een in 
blokjes gesneden tomaat toe aan 
de pan, nadat je de knoflook hebt 
toegevoegd. 

 
Heb je geen kookring? Je kan de 
risotto ook in een schaaltje doen 
en deze op de kop op het bord 
zetten.   



  

 
 

Fit op de werkvloer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vitaliteit op de werkvloer bestaat uit meer dan alleen gezonde voeding. Ook 

beweging en houding spelen hierin een grote rol. Maar dit is niet voor 

iedereen even makkelijk of vanzelfsprekend. Sommigen hebben misschien 

een klein duwtje nodig in de rug. En wij zijn graag degene die jou die 

motivatie én inspiratie geven. Alvast een kleine tip vooraf: doe het samen 

met je collega’s, dat maakt het een stuk leuker! 

In beweging blijven op de werkvloer 

In beweging blijven op de werkvloer is niet voor iedereen even 
makkelijk. We kunnen ons voorstellen dat als je werkzaam bent 
als verpleegkundige in een ziekenhuis, dat je dan zelfs meer 
dan het benodigde aantal stappen zet per dag. Zit je de hele 
dag op kantoor? Dan wordt dit een stukje lastiger.  

Wij geven je graag een aantal tips: 

• Woon je relatief dichtbij kantoor? Laat je auto staan en 
pak de fiets.  

• Vermijd de lift en ga zoveel mogelijk met de trap. 
• Heb je een vraag voor een collega die aan het werk is 

op kantoor? Stuur geen mailtje, maar loop er even 
heen.  

• Drink veel water. Zo blijf je niet alleen gehydrateerd, 
maar moet je ook vaker opstaan om naar het toilet te 
gaan.  

• Ga een stukje wandelen tijdens de pauze. Geniet van 
de zon als het lekker weer is en trek je regenjas aan op 
natte dagen.  

• Vraag je leidinggevende om een verstelbaar bureau, 
zodat je af en toe staand kunt werken. Wil je nog een 
stapje verder gaan? Er bestaan ook loopband bureaus!  

 



  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Een goede houding is het halve werk 

Fit blijven op de werkvloer heeft niet alleen te maken met bewegen, ook je 
houding speelt hierin een grote rol. Een verkeerde houding kan namelijk 
veel verschillende klachten veroorzaken. De meest voorkomende kwaaltjes 
zijn hoofdpijn, rugpijn en andere schouder-, arm- en nekklachten.  

VGZ biedt een aantal workshops en apps aan om fysiek beter in je vel te 
zitten. Maar naast deze oefenprogramma’s kun je natuurlijk ook jezelf wat 
gewoontes aanleren om deze pijntjes te voorkomen.  

Zit je veel achter een bureau? Ga dan niet te dicht op je computerscherm 
zitten en probeer niet onderuit te zakken. Voor je rug is het een stuk beter 
om rechtop en tegen de rugleuning aan te zitten. Stel je bureaustoel zo in 
dat je voeten plat op de grond staan en je knieën in een hoek van 90 graden. 
Verder is het belangrijk dat je je computerscherm op de juiste manier 
plaatst, de bovenkant van je scherm moet op ooghoogte staan.  

Sta of loop je veel tijdens je werk? Dan is het belangrijk om je gewicht te 

verdelen over beide benen en voeten en om je voeten op gelijke lijn te 

plaatsen met je schouders. Zorg er daarnaast voor dat je de correcte 

stahouding aanneemt. Hoe? Kantel je bekken en waak over de natuurlijk 

holte van je onderrug. Je rug heeft namelijk van nature verschillende 

krommingen, maar als de holte in je onderrug te groot is, neemt de druk op 

je gewrichten toe. Een laatste tip: houd je kin lichtjes omhoog. Een kleine 

moeite, maar van groot belang voor een goede houding. 

Tip! Start een challenge 

Een challenge is een goede én leuke manier om jezelf en je collega’s te motiveren. 
Houd een stappenteller competitie. Bekijk aan het einde van de week welke 
fanatiekeling gemiddeld de meeste stappen heeft gezet en geef diegene een leuke 
(gezonde) beloning. Hoe leuk is het bijvoorbeeld om een smoothie pakket te krijgen?! 

 

Wie fit en vitaal is, werkt met meer plezier en energie. Dus tijd om de lift te vermijden 
en jezelf wat nieuwe gewoontes aan te leren. De grootste opsteker voor ons onder 
het mom van beter voorkomen dan genezen? Werk aan je houding! 

 



  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

´´Wat ik voornamelijk doe is fitnessen in de ochtend, dus ik sta om 6:00 uur in de 

Basic Fit. Ik was nooit echt een ochtendmens, maar door het te doen voel ik me 

nu juist de rest van de dag veel energieker. Daarnaast heb ik in de avond nu 

meer vrije tijd (want die is kostbaar haha). Ik kickboks sinds kort ook twee keer 

per week. Voorheen ging ik vaak zwemmen ´s morgens, maar dat is nu weer een 

tijdje geleden sinds ik het kickboksen erbij doe.´´ 

 

 

De tips van managementassistente Samantha 

 

 

 

• Doe doordeweeks nét iets meer je best, 

dan kun je in het weekend wat meer 

‘’loslaten’’.  

• Heb je in het weekend geen tijd om te 

sporten? Zorg er dan voor dat als je ergens 

heen gaat dat je de fiets pakt in plaats van 

de auto.  

• Heb je een Apple Watch? Stel dan een doel 

in zodat je iedere dag sowieso een halfuur 

beweegt. Dit doe ik zelf ook altijd, maar 

zoals je hierboven leest kom ik daar 

eigenlijk altijd wel aan toe haha.  

 

Samantha’s 3 belangrijkste tips: 

 

 



  

 
 

‘’Wat mij motiveert is om te sporten samen met vrienden. Zo 

bootcamp ik twee keer in de week met een vriendin. Op deze manier 

combineer ik het sporten met het bijkletsen. Daarnaast loop ik op 

woensdagavond in groepsverband hard. Met hardlopen ben ik 

begonnen door een serie hardlooptrainingen te volgen dat 

georganiseerd werd vanuit een hardloopwinkel. Op deze manier 

heb ik de techniek geleerd van het hardlopen en heb ik andere 

mensen leren kennen die ook net begonnen met hardlopen, ik heb 

er zelfs vriendschappen aan overgehouden!’’ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tips van consultant Roy 

 

 

 

Roy´s 3 belangrijkste tips: 

 

 

De tips van senior recruiter Myrthe N. 

 

 

 

Myrthes 3 belangrijkste tips: 

 

 

´´Eat, work, workout, rest & repeat. Dat is hoe ik mezelf fit houd 

door de week heen. Ik vind het belangrijk om fit te blijven, om zo 

mijn fysieke en mentale gezondheid goed te houden. Na werk duik 

ik daarom ook maar al te graag even een uur de sportschool in. 

Daarbij zwem ik één keer per week voor de afwisseling en mijn 

conditie. Zelf houd ik met periodes een goed eetschema bij om zo 

de ‘gezelligheidskilootjes’ een beetje onder controle te houden.’’ 

 

 

 

• Consistentie is de sleutel tot succes: zowel op sport als op 

zakelijk gebied. Zoals ik zelf altijd zeg: het is moeilijk om van 

iemand te winnen, die altijd door blijft gaan. 

• Blijf vooral ook gewoon genieten. ‘’Gewoonweg genieten’’ 

draagt ook bij aan een betere mentale gezondheid en zorgt er 

uiteindelijk voor dat je je beter voelt.  

• Leef niet één maand gezond en laat het daarna gaan, maak 

er een lifestyle van! 

 

• Sport samen met bekenden, op deze manier maak je het 
gezellig en heb je een stok achter de deur om te gaan.  

• Wanneer je hardlopen leuk vindt, schrijf je dan ook regelmatig 
in voor een wedstrijd. Op deze manier heb je een doel om te 
trainen, wat motiverend werkt. 

• Ben je niet zo van het sporten? Ga dan regelmatig wandelen, 
ook wandelen is gezond! Dit kun je samendoen met anderen, 
maar ook alleen. Luister bijvoorbeeld een podcast. Zo heb je 
crimepodcasts, die spannend zijn om te luisteren en ervoor 
zorgen dat je net een rondje extra loopt omdat je het verhaal 
echt wilt afluisteren. 

 



  

 
 

Nog meer verbinding met zorgdesQ? 

 

   

 

  
Fysiek en mentaal lekker in je vel zitten, dat wil toch iedereen? Door aan de 

slag te gaan met deze informatie, tips en tricks kun jij het beste uit jezelf halen 

én uit je werkdag. Sterker nog, je investeert in meer eigen vitaliteit en 

werkgeluk. Bij zorgdesQ geven we jou graag de aandacht die je verdient. Want 

gezonde en gelukkige werknemers, dat is pas echt een goede investering!  

Heb je interesse om eens vrijblijvend in gesprek te gaan over wat wij voor jou 

kunnen betekenen? Schrijf je dan in via onze website www.zorgdesq.nl.  

 

http://www.zorgdesq.nl/
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