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Voorwoord

Samen zijn we een organisatie van en voor mensen. Elke dag halen we het beste uit 
onszelf om patiënten in het Martini Ziekenhuis de zorg en aandacht te geven die zij 
nodig hebben. Om dat als professional te kunnen, is zorg en aandacht voor jezelf ook 
van groot belang. Mogelijk kan het STERKINJEWERK-programma je hierin onder-
steunen. 

In 2019 hebben alle collega’s het programma voor het eerst thuis ontvangen. Veel 
collega’s maakten enthousiast gebruik van dit aanbod. In deze brochure vind je een 
nieuw overzicht van de activiteiten, trainingen en workshops in 2020. Het aanbod 
heeft drie thema’s:  

• Fysiek Fit
• Mentaal Sterk 
• In Ontwikkeling

Per thema zie je wat we aanbieden en hoe je je daarvoor kunt aanmelden. Op elke 
afdeling komt een jaarkalender te hangen, wel zo handig! Gun jezelf de tijd deze 
 brochure eens door te lezen om te kijken wat bij je past. We hopen dat dit programma 
jou mogelijkheden biedt om sterk in je werk te (blijven) staan. Zodat je met  plezier 
je werk kunt doen.

Dat is werken bij #teammartini!  

Sjoerd van der Zee 
directeur P&O
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Om met plezier je werk te kunnen (blijven) doen,  
is het belangrijk om fysiek sterk te zijn. We bieden 
je dit programma aan om je daarbij te helpen:

 • Stoelmassage
 • Kom in beweging onder leiding van een sportarts
 • Persoonlijk adviestraject met voedingsconsulent
 • Workshop ‘Slaap & Voeding bij onregelmatige diensten’
 • Workshop ‘De overgang de baas’
 • Spinning
 • Adviesspreekuur Fysiotherapie
 • Workshop ‘Optimaal werken achter je beeldscherm’
 • Training ‘MindZit’
 • Workshop ‘Kantoorgym’
 • GoodHabitz, online training
 • Corpus den Hoorn beweegt

Fysiek Fit
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 Stoelmassage

Stoelmassage biedt verlichting bij fysieke belasting en helpt klachten te voorkomen. 
Het geeft ook ontspanning bij ervaren werkdruk. 

Je kunt je bij het Medewerkersinfopunt inschrijven voor een stoelmassage. Wij gaan 
ervan uit dat iedereen hier gepast gebruik van maakt, waardoor zoveel mogelijk col-
lega’s kunnen genieten van een stoelmassage.

aanbieder Benja Stoelmassage
wanneer 1,5 dag per week
waar 1K104 (looproute 0.9, achter de balie bij ingang West de trap op)
aantal deelnemers 9-18 deelnemers per dag
duur 20 minuten
aanmelden inschrijflijst bij Medewerkersinfopunt

 Kom in beweging onder begeleiding van een sportarts

Wil je graag in beweging komen, maar lukt het je niet om de eerste stap te zetten? 
Heb je fysieke klachten waardoor je niet weet welke vorm van bewegen bij je past? 
Kom langs bij een sportarts! 

Het traject start met een sportmedisch onderzoek. Op basis daarvan krijg je een 
persoonlijk beweegadvies en kun je aan de slag. Na drie maanden is er een sport-
medisch begeleidingsgesprek en tussendoor de mogelijkheid tot mailcontact. Na 
zes maanden is het afsluitende inspanningsonderzoek. Onderdeel van het traject is 
een workshop ‘Voeding in combinatie met bewegen’.

aanbieder  Martini Sportmedisch Centrum
wanneer trajecten starten in het voor- en najaar
waar onderzoeken en gesprekken in het Omnium
aantal deelnemers 10 deelnemers per half jaar
duur half jaar
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl (met motivatie)
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 Persoonlijk adviestraject met voedingsconsulent

Voeding kan het verschil maken, bijvoorbeeld waar het gaat om onregelmatig wer-
ken, de overgang en je vitaal voelen. Wil je meer energie? Meld je dan aan voor dit 
adviestraject.

Je start met een intakegesprek waarin vragen worden gesteld over je leefstijl, thuis- 
en werksituatie, wat je zoal eet en drinkt en hoeveel je beweegt. Je krijgt direct prak-
tische tips en een advies op maat. Na vier weken is er mailcontact over hoe het gaat. 
Na twee maanden volgt een afrondend eindgesprek.

aanbieder Miranda Westers en Marion van der Laan (voedingsconsulenten)
wanneer trajecten starten in het voor- en najaar
waar Martini Ziekenhuis
aantal deelnemers 12 deelnemers per traject
duur 2 maanden
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl (met motivatie)

 Workshop ‘Slaap & Voeding bij onregelmatige diensten’

We weten dat werken in onregelmatige diensten belastend kan zijn voor onze mede-
werkers. Als organisatie proberen we er alles aan te doen om de nadelige effecten 
hiervan zoveel mogelijk te beperken. Door gezond te roosteren, maar ook door het 
aanbieden van deze workshop. Je krijgt handvatten over hoe je zelf de eventuele na-
delige gevolgen van werken in onregelmatige diensten kunt bijsturen en beperken.

aanbieder Het Slaapcentrum i.s.m. de afdeling Diëtetiek
wanneer 10 maart van 16.00 tot 17.00 uur 
  10 november van 16.00 tot 17.00 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 15 deelnemers per workshop
duur  1 uur 
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 Workshop ‘De overgang de baas’

Deze workshop is voor vrouwen in de leeftijd van veertig tot zestig jaar die last heb-
ben van overgangssymptomen, zich zorgen maken over hun prestaties, twijfelen over 
hun werk, meer zelfvertrouwen willen en verlangen naar rust in hun hoofd en lijf.

Tijdens de workshop krijg je, naast veel informatie, handvatten voor je Persoonlijk 
Overgangs Plan waarmee je je klachten de baas wordt en je vitaliteit en zelf ver-
trouwen kunt vergroten. Daarnaast krijg je informatie over stappen die je snel kunt 
zetten om (weer) op niveau te functioneren en in je kracht te staan, zowel privé als 
op het werk.

aanbieder  Saron Petronilia (trainer, gespecialiseerd in overgang en werk)
wanneer 9 juni van 15.00 tot 17.30 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 15 deelnemers
duur 2,5 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Spinning

Voor, tijdens of na je werk een uurtje lekker bewegen? Dan is spinning een goed idee! 
We maken gebruik van de oefenruimte van de afdeling Fysiotherapie. Hier staan 
drie Kettler spinningfietsen met daarop een divers aanbod aan trainingen (op alle 
 niveaus). Er zijn apps waarmee je je eigen uitdaging kunt aangaan.

aanbieder STERKINJEWERK
wanneer op de beschikbare tijdstippen (zie MartiniNet)
waar oefenruimte Fysiotherapie
deelnemers maximaal 3 deelnemers
aanmelden MartiniNet
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 Adviesspreekuur Fysiotherapie

Heb je fysieke klachten waar je last van hebt tijdens je werk? En heb je nog niet de 
tijd genomen om hiervoor naar de huisarts of fysiotherapeut te gaan? Of denk je dat 
het ‘vanzelf wel weer’ overgaat? 

Overweeg dan eens om langs te gaan bij het spreekuur van Martini Fysiotherapie. 
Voor informatie en advies bij al langer bestaande of beginnende klachten. Tijdens 
het spreekuur zie je een ervaren Martini-fysiotherapeut.

aanbieder Martini Fysiotherapie
wanneer om de 2 weken op dinsdag van 11.45 tot 12.45 uur
waar afdeling Fysiotherapie (route 0.8)
aantal deelnemers 3 deelnemers per adviesspreekuur
duur 20 minuten
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Workshop ‘Optimaal werken achter je beeldscherm’

Heb jij last van je nek en schouders tijdens je werk? Zit je eigenlijk wel goed achter je 
bureau en beeldscherm? Wil je je klachten verminderen of wil je ze voorkomen? Kom 
dan naar deze workshop waarin de Arbo-verpleegkundige praktische adviezen over 
gezond werken achter je beeldscherm geeft. Bijvoorbeeld over de instelling van je 
bureau en stoel en het gebruik van apparatuur, maar ook de fysieke werkhouding en 
de taakindeling van het werk komen aan bod.

aanbieder Martini Arbo
wanneer 9 april van 15.30 tot 16.15 uur
 10 november van 15.30 tot 16.15 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 12 deelnemers per workshop
duur 45 minuten
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 Training ‘MindZit’

Heb jij een zittend beroep en regelmatig last van hoofdpijn of van je rug, nek of 
schouders? Grote kans dat dit komt door teveel zitten. Wil je je fitter en energieker 
voelen en leren hoe je hardnekkige en ongezonde zitgewoonten doorbreekt? Dan is 
deze training iets voor jou!

De training start met een kick-off waar een stevige basis wordt gelegd. Vervolgens 
ontvang je dagelijks een e-mail met informatie, concrete instructies en oefeningen. 
Voeding, bewegen, ontspanning, sociale contacten en zingeving zijn de hoofd-
thema’s. Tussendoor is er een lunchwandeling van een uur. Na drie maanden is er 
een afsluitende bijeenkomst.

aanbieder Dolf Flinker (Leefstijl Kompaz)
wanneer kick-off: 12 maart, wandeling: 9 april, afsluiting: 18 juni 
waar Onderwijsruimte 7
aantal deelnemers 12 tot 15 deelnemers
duur 3 maanden
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Workshop ‘Kantoorgym’

Als je langdurig achter een bureau of beeldscherm zit, is het belangrijk om regel-
matig even je spieren los te maken. Dit is ook heel goed als je last hebt van stress, 
waardoor je een verkrampte houding aanneemt. Het doen van oefeningen achter 
je bureau versoepelt je spieren, verbetert je houding en werkt ontspannend. In deze 
workshop doe je een serie oefeningen die je ook op je werkplek kunt doen.

aanbieder Jeanette Wijbenga (ergotherapeut)
wanneer 17 maart van 12.00 tot 12.45 uur
 8 juni van 16.00 tot 16.45 uur
 8 oktober van 16.00 tot 16.45 uur
 26 november van 12.00 tot 12.45 uur
waar Onderwijsruimte 5
aantal deelnemers 10 deelnemers per workshop
duur 45 minuten
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 GoodHabitz, online training 

GoodHabitz is de online opleider van Nederland. Alle medewerkers van het Martini 
Ziekenhuis hebben via het Martini Leerplein toegang tot alle trainingen van Good-
Habitz.

In de online training Vitaliteit neem je je eet-, beweeg-, en slaappatroon stuk voor 
stuk onder de loep en ga je merken dat je met kleine veranderingen een groot ver-
schil kunt maken!

Kijk op Martini Leerplein of op www.goodhabitz.nl voor de uitgebreide beschrij-
vingen van de training.

aanbieder GoodHabitz
wanneer op het door jou gewenste moment
waar thuis of op het werk
duur 3,5 uur in totaal
aanmelden via het Martini Leerplein

 Corpus den Hoorn beweegt

Vanuit het Omnium worden er verschillende sport- en beweegactiviteiten georga-
niseerd voor medewerkers van alle bedrijven in de omgeving. In de ochtend, tijdens 
lunchtijd en in de namiddag zijn er verschillende mogelijkheden waarbij je kunt aan-
sluiten. Je kunt hier ook aan deelnemen via de bedrijfsportregeling. 

De activiteiten zijn voor iedereen op elk niveau toegankelijk. Bij iedere activiteit is een 
trainer aanwezig die zorgt voor gevarieerde en verantwoorde trainingen. Hij houdt 
hierbij rekening met niveauverschillen, zodat je op je eigen niveau aan de slag kunt!

aanbieder Het Omnium (TopsportZorgCentrum)
wanneer elke dag
waar Laan Corpus den Hoorn 101a
aantal deelnemers per training verschillend
duur per training verschillend
aanmelden via www.corpusdenhoornbeweegt.nl 
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Als je mentaal sterk bent, heb je zelfvertrouwen 
en veerkracht. Dat helpt je om in balans te 
blijven, ook als er in je omgeving veel verandert. 
Wil je hierin groeien, maak dan gebruik van dit 
programma: 

 • Mindfulness
 • Workshop ‘Kennismaken met Hartcoherentie’
 • Groepsprogramma Hartcoherentie
 • Persoonlijke coaching
 • Activiteiten voor mantelzorgers
  – Lunchmoment ‘Werk & Mantelzorg’
  – Workshop ‘Werk & Mantelzorg’
  – High tea op ‘Dag van de Mantelzorg’
 • Workshop ‘Getting Things Done’
 • Financieel coach
 • Training ‘Organiseer je werk met Outlook’
 • GoodHabitz, online trainingen
 • Workshop ‘Grenzen stellen met behulp van danscoaching’
 • Adviesspreekuur Mentaal Vitaal
 • Training ‘Mindful aan het werk’
 • Workshop ‘Zo haal je meer energie en plezier uit je werk’
 •  Training ‘Van altijd druk, naar meer energie en balans voor jonge ouders’

Mentaal Sterk

Programma 2020 | 11 



12 | STERKINJEWERK

 Mindfulness 

Mindfulness betekent opmerkzaamheid. Dit kun je trainen met vormen van medi-
tatie en bewegingsoefeningen. Je leert afstand te nemen en je aandacht te richten, 
zodat je overzicht houdt in plaats van meegesleept te worden door (negatieve) ge-
dachten en gevoelens. Mindfulness verhoogt je concentratie en stelt je in staat doel-
bewuster te kiezen en te handelen.

Iedere maand (behalve in de zomer) is er een mindfulness les van een uur. De lessen 
zijn voor iedereen toegankelijk. Bedoeld om meer rust in jezelf te ervaren en je veer-
krachtiger te voelen, waardoor je relatie met jezelf en anderen verbetert.

aanbieder José Schoot Uiterkamp en Ada Schreuder
wanneer  21 januari, 4 maart, 24 maart, 15 april, 26 mei, 10 juni, 16 september,  

20 oktober, 25 november en 16 december van 16.15 tot 17.15 uur
waar Stiltecentrum
aantal deelnemers 16 deelnemers per keer
duur 1 uur (5 minuten vooraf aanwezig zijn voor klaarleggen mat)
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Workshop ‘Kennismaken met Hartcoherentie’

Tijdens deze workshop leer je hoe je invloed kunt hebben op je hartritme-variatie, 
waardoor een gelijkmatig versnellen en vertragen van de hartslag ontstaat. Het meer 
evenwichtig kloppen van het hart heeft een positief effect op de lichamelijke ge-
zondheid en de emotionele balans. Hartcoherentie is te oefenen met biofeedback-
apparatuur, die de toestand van het hart zichtbaar maakt op een beeldscherm. De 
methode is eenvoudig, effectief en wetenschappelijk onderbouwd. 

aanbieder Ewold de Maar (DeMaar Training & Advies)
wanneer 16 januari van 16.00 tot 17.30 uu
 9 juni van 16.00 tot 17.30 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 15 deelnemers per workshop
duur 1,5 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 Groepsprogramma Hartcoherentie 

Tijdens dit groepsprogramma leer je hoe je zelf eenvoudig kunt schakelen van een 
chaotisch naar een coherent hartritme. Het effect van een coherent hartritme is on-
der meer: verbeterd hartritme, verlaagde bloeddruk, meer energie, zelfcontrole, ver-
sterkt immuunsysteem, verbeterd geheugen en denkvermogen, verlaagd stressge-
voel, betere nachtrust en een betere emotionele balans.

Na afloop van dit programma beheers je de praktische toepassing van de technieken 
in (werk)situaties zoals het voeren van een lastig gesprek, het geven van een presen-
tatie of het oplossen van een complex probleem.

aanbieder Ewold de Maar (DeMaar Training & Advies)
wanneer  17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april, 14 april en 21 april
 2 sept., 9 sept., 16 sept., 23 sept., 30 sept. en 7 oktober
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 10 deelnemers per groepsprogramma
duur 6 bijeenkomsten van 1,5 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Persoonlijke coaching

Worstel jij met je balans, ervaar je minder plezier in je werk, ervaar je problemen in 
de samenwerking of communicatie of wil je je een bepaalde competentie verder ont-
wikkelen? Een STERKINJEWERK-coach kan je hierbij helpen. Door samen in gesprek 
te gaan en te kijken wat je knelpunten zijn en hiermee aan de slag te gaan. 

De STERKINJEWERK-coaches zijn goed opgeleid en werken door middel van super-
visie en intervisie continu aan hun kwaliteit. Integriteit is een belangrijke waarde,  
ze gaan vertrouwelijk om met wat tijdens de gesprekken wordt besproken.

aanbieder STERKINJEWERK Coachpool
wanneer op afspraak
waar in overleg
duur afhankelijk van je vraag (3 tot 8 gesprekken)
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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Activiteiten voor mantelzorgers 

Veel collega’s binnen het Martini Ziekenhuis zorgen ook thuis voor een ander, zijn 
mantelzorger. Doen dit in stilte, uit liefde en ook ‘dat doe je toch gewoon?’. Soms 
vraagt het veel en is de combinatie met werk misschien best lastig te maken. Het is 
belangrijk dat je de ruimte en aandacht voelt om je situatie te delen met je leiding-
gevende en collega’s. En dat je weet van welke regelingen je gebruik kunt maken en 
bij wie je terecht kunt.

 Lunchmoment ‘Werk & Mantelzorg’

Graag nodigen we collega’s die hun werk combineren met mantelzorgtaken uit voor 
dit lunchmoment. Onder begeleiding van Anniek Oosting en met een thema waar-
voor mogelijk een externe gast aanschuift. Om te delen met en leren van elkaar en 
om elkaar mogelijk te versterken in je rol als mantelzorger en medewerker.

aanbieder Anniek Oosting (bedrijfsmaatschappelijk werkster)
wanneer 8 juni van 12.00 tot 13.00 uur
waar Vergadercentrum 
duur 1 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Workshop ‘Werk & Mantelzorg’

Heb je zo nu en dan moeite om werk en mantelzorg te combineren? Ontbreekt het 
vaak aan ‘tijd voor jezelf’? Tijdens deze workshop ga je doelgericht aan de slag. Je 
ontwikkelt inzichten en vaardigheden om werk en privé beter in balans te brengen 
waardoor je met meer plezier en energie al je taken kunt vervullen.

aanbieder Anniek Oosting (bedrijfsmaatschappelijk werkster)
wanneer 5 oktober en 2 november van 13.30 tot 16.00 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 12 deelnemers
duur 2 sessies van 2,5 uur
aanmelden via sterkinjewerk.nl
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 High tea op ‘Dag van de Mantelzorg’

Op de ‘Dag van de Mantelzorg’ organiseren we een high tea. Omdat je, in alle drukte 
van jouw bestaan, vaak voorbij gaat aan jezelf. En om jou de gelegenheid te geven 
om kennis te maken met collega’s die ook mantelzorger zijn.

aanbieder STERKINJEWERK
wanneer 10 november van 15.30 tot 17.00 uur
waar Martini Restaurant 
duur 1,5 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Workshop ‘Getting Things Done’

Heb je het gevoel dat je veel ballen in de lucht moet houden? Wil je leren om meer 
rust te creëren in je hoofd en het gevoel te hebben dat je in control bent? Kom dan 
naar de workshop Getting Things Done. 

Hierin leer je hoe je je hoofd kunt gebruiken om over dingen na te denken in plaats 
van lijstjes te onthouden. Hoe je met behulp van Getting Things Done controle en 
overzicht krijgt, waarom het nodig is om regelmatig te reflecteren op je werk en le-
ven en hoe je dit kan doen. Na de workshop vindt er een vervolgsessie plaats waarin 
de trainer met je meedenkt hoe je Getting Things Done kunt toepassen in jouw werk. 

aanbieder Elise Vliem (interne trainer)
wanneer 13 februari 15:00 tot 17:30 uur
 17 september 15:00 tot 17:30 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 8 deelnemers per workshop
duur 2,5 uur (workshop) en 1 uur (coaching)
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 Financieel coach

Lig jij wel eens wakker van zorgen over geld? Bijvoorbeeld bij een financiële tegen-
valler of na echtscheiding? Begrijpelijk dat hierdoor stress en spanning oploopt. Als 
werkgever willen we je daarom graag helpen. Dat doen we door je een gesprek aan 
te bieden met een financieel coach van Kompas Zuidlaren, bureau voor financiële 
zorgverlening. In dit gesprek kun je samen verkennen wat nodig is om weer verder te 
kunnen. Niemand hoeft te weten van dit gesprek, ook jouw leidinggevende niet. Het 
gesprek kan in of buiten het ziekenhuis zijn, wat jij wilt. Ook het tijdstip bepaal je in 
overleg met de financieel coach.

aanbieder Christine Albers (Kompas Zuidlaren)
wanneer op afspraak
waar in overleg
aantal deelnemers onbeperkt
duur nader te bepalen
aanmelden telefonisch (050) 409 9190 of via de mail c.albers@kompaszuidlaren.nl

 Training ‘Organiseer je werk met Outlook’

Is jouw mailbox altijd (over)vol? Kun je je agenda niet goed overzien? Leer je werk be-
ter te organiseren met behulp van Outlook. Je wordt geholpen om je digitale werk-
plek, werkwijze en weekplanning te optimaliseren, zodat je meer overzicht en regie 
krijgt over de dagelijkse werkzaamheden. Dat geeft rust in je hoofd, minder stress en 
meer werkplezier!

Na de groepstraining krijg je toegang tot de online training ‘Timemanagement en 
organiseren met Outlook’. Daarnaast is er een persoonlijk coach moment waarin jouw 
persoonlijke vragen en leerdoelen aan bod komen.

aanbieder Jetty Rozema (Organiseer het Goed)
wanneer 11 mei 15.00 tot 18.00 uur 
 29 oktober van 15.00 tot 18.00 uur
waar Onderwijsruimte 5
aantal deelnemers 8 deelnemers per workshop
duur 3 uur (workshop) en 1,5 uur (coachmoment)
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 GoodHabitz, online trainingen

GoodHabitz is de online opleider van Nederland. Alle medewerkers van het Martini 
Ziekenhuis hebben via het Martini Leerplein toegang tot alle trainingen van Good-
Habitz.

Trainingen die gaan over het versterken van je persoonlijke kracht zijn onder andere: 
vergeet je brein niet, de kracht van falen, mentale kracht, grip op je leven, rust in 
je hoofd, nog doelgerichter werken, nu ik - assertiviteit voor beginners, tel tot 10 - 
emotie mangement, persoonlijk leiderschap, stress is fijn, optimisme voor beginners.
Kijk op Martini Leerplein of op www.goodhabitz.nl voor de uitgebreide beschrijvin-
gen van de trainingen.

aanbieder GoodHabitz
wanneer op het door jou gewenste moment
waar thuis of op het werk
aantal deelnemers iedereen kan deelnemen
duur 3 uur per module 
aanmelden via het Martini Leerplein

 Workshop ‘Grenzen stellen met behulp van danscoaching’

Tijdens deze workshop krijg je inzicht in waar jouw grenzen liggen en waarom.  Liggen 
deze grenzen op de juiste afstand of zou je juist de grenzen willen verleggen? Door 
dit in dans te onderzoeken, neem je de uitkomsten mee in je dagelijkse leven, waar-
door dit gelijk toepasbaar is. Wel of niet kunnen dansen doet er niet toe. Waar het om 
gaat is dat je beweegt en daarmee iets in beweging zet! Er is geen goed of fout, geen 
mooi of lelijk. Het is een luchtige, eenvoudige, leuke en vooral grondige manier van 
onderzoeken. Ervaar hoe het is om via beweging weer in contact te  komen met jezelf.

aanbieder Mirjam Veltman (danscoach)
wanneer 6 april van 17.00 tot 18.00 uur
waar oefenruimte Fysiotherapie
aantal deelnemers 10 deelnemers 
duur 1 uur
aanmelden  via sterkinjewerk@mzh.nl
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 Adviesspreekuur Mentaal Vitaal

Heb je klachten die je gewone dagelijkse leven beïnvloeden? Voel je je moe, luste-
loos, heb je weinig energie en voel je je emotioneel belast? Weet je niet wat hiermee 
te doen of tot wie je te wenden voor mogelijke hulp?  

Overweeg dan eens om langs te gaan bij het spreekuur Mentaal Vitaal. Voor advies 
en infor matie zodat je weet wat je kunt doen of wie je kan helpen om je mentaal 
weer vitaal te voelen.

aanbieder Anniek Oosting en Thea Visser (bedrijfsmaatschappelijk werksters)
wanneer  2 x per maand (dinsdag van 13.00 - 14.00 uur of donderdag van 9.00 -  10.00 uur)
waar Kantoor bedrijfsmaatschappelijk werk (5e etage oudbouw, Martini Arbo)
aantal deelnemers onbeperkt
duur 30 minuten per gesprek
aanmelden via secretariaatmartiniarbo@mzh.nl

 Training ‘Mindful aan het werk’

Wil je anders met stress leren omgaan en meer balans op het werk ervaren? Meld je 
dan aan voor deze training! Je ontwikkelt mindfulness vaardigheden en leert tech-
nieken die je elke dag opnieuw kunt oefenen en kunt toepassen in je werk. Het kan 
je helpen om je beter te kunnen focussen en concentreren, minder werkdruk te be-
leven, beter prioriteiten te kunnen stellen, minder verstrikt te raken in gedachten en 
gevoelens en milder en met humor met jezelf om te gaan.

aanbieder Maria Douwes-Hulzebos (Cadran Solaire)
wanneer 18 mei, 25 mei, 8 juni, 15 juni, 22 juni en 29 juni van 15.30 tot 17.00 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 10 deelnemers
duur 6 x 1,5 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 Workshop ‘Zo haal je meer energie en plezier uit je werk’

Ervaar je te weinig energie en plezier tijdens je werk en ben je op zoek naar handvat-
ten om beide te vergroten? Kom dan naar deze workshop waar je meer zicht krijgt 
op wat jou plezier en energie geeft in het werk en hoe je dit mogelijk kan vergroten. 
Tijdens deze praktische workshop leer je wat voor jou energiegevers en energieslur-
pers zijn. De workshop wordt aangevuld met een 1-op-1 coaching van een uur die, 
naar wens, uitgebreid kan worden tot drie gesprekken.

aanbieder STERKINJEWERK Coachpool
wanneer 24 september van 15.00 tot 17.00 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 10 deelnemers
duur 2 uur (workshop) en 1 uur (coachmoment)
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Training ‘Van altijd druk, naar meer energie en balans voor  
jonge ouders’

Als moeder of vader van een gezin met jonge kinderen (tot twaalf jaar) jongleer je 
met tijd, verschillende rollen en activiteiten. Zo’n ‘druk-druk-druk’ bestaan maakt je 
kwetsbaar. Je kunt het evenwicht behouden door bewuster te kiezen hoe je je tijd 
verdeelt en hoe je je loopbaan vormgeeft. Deze training ondersteunt je bij het ma-
ken van keuzes die leiden tot een betere balans in je werk-privé leven. Waardoor je 
van altijd druk, naar meer energie, balans en minder stress gaat.

aanbieder Annemie Schuitemaker (Career & Kids)
wanneer 20 april van 14.00 tot 17.30 uur
waar Vergadercentrum 
aantal deelnemers 12 deelnemers 
duur bijeenkomst van 3,5 uur, maatwerk e-coaching en persoonlijk coachgesprek
aanmelden  via sterkinjewerk@mzh.nl
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In Ontwikkeling
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In elke fase van je loopbaan zijn er nieuwe kansen 
voor (talent)ontwikkeling. Wil je gebruik maken 
van deze kansen, kijk dan of dit programma je 
daarbij kan inspireren:

 • Leerprogramma Martini Goud
 • Training ‘Omgaan met veranderingen’
 • Loopbaancoaching
 • Informatiebijeenkomst Generatiebeleid
 • Training ‘Succesvol solliciteren in het Martini Ziekenhuis’
  – Module 1:  CV en brief
  – Module 2:  Interne arbeidsmarkt en oriënterende netwerkgesprekken
  – Module 3:  Sollicitatiegesprekken en hoe presenteer ik mezelf
 • Training ‘Hoe voer ik het goede gesprek?’
 • JONG Martini
 • Adviesspreekuur Opleiding & Ontwikkeling
 • Martini Talks
 • GoodHabitz, online trainingen
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 Leerprogramma Martini Goud

Dit leerprogramma is voor medewerkers van 55 jaar en ouder die bewust stil willen 
staan bij deze fase in het werkende leven. Werken vanuit je kracht staat centraal en 
het gaat om vragen als: waar sta ik in mijn loopbaan, welke dingen vind ik echt be-
langrijk, wat zijn mijn talenten, hoe benut ik deze optimaal?

Deelname geeft inspiratie en motivatie om ook in deze fase van je leven gezond en 
met plezier aan het werk te zijn en blijven. Daarnaast ontmoet je collega’s van buiten 
jouw afdeling waarmee je samen aan de slag gaat met bovenstaande thema’s.

aanbieder Ingrid Weening (I We Me)
wanneer start in oktober
waar de Onlanderij
aantal deelnemers 12 deelnemers
duur 6 x 4 uur (incl. warme maaltijd), verdeeld over 5 maanden
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Training ‘Omgaan met veranderingen’

We krijgen allemaal te maken met veranderingen in of rondom ons werk. Deze veran-
deringen zijn vaak niet onze eigen keuze en ook ervaren we het niet altijd als positief. 
Dit kan vragen en onzekerheid oproepen en invloed hebben op je werkplezier en 
energie.

Tijdens de training komt aan bod wat veranderen met jou doet en wat jij nodig hebt 
om mee te kunnen gaan in veranderingen. Zowel in de groep als individueel ga je 
aan de slag met je persoonlijke vraagstukken. De training wordt afgesloten met een 
persoonlijk coachingsgesprek.

aanbieder Lian Groenveld (opleidingsadviseur) en Irma Jager (Firma &joy)
wanneer start in september
waar de Onlanderij
aantal deelnemers 10 deelnemers
duur 5 x 4 uur (incl. warme maaltijd), verdeeld over 5 maanden
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 Loopbaancoaching

Ben je toe aan een volgende loopbaanstap, maar weet je nog niet in welke richting? 
Wil je juist onderzoeken welke functies ook bij je passen? Ben je benieuwd waar jouw 
kracht ligt? Of wil je graag een stap maken, maar weet je niet hoe dit aan te pakken?

Maak dan een afspraak met een van de loopbaancoaches. Zij gaan graag met je in 
gesprek over jouw ontwikkeling en mogelijkheden. Onderzoek wijst namelijk uit dat 
plezier in je werk en het voldoende kunnen inzetten van jouw talenten, bijdraagt aan 
jouw arbeidsvreugde. Zo blijf je gezond en vitaal aan het werk.

aanbieder Anneke Carras en Sonja van de Keuken (loopbaancoaches)
wanneer op afspraak
waar in overleg
aanmelden via loopbaancoaching@mzh.nl

 Informatiebijeenkomst Generatiebeleid

Ben jij na 1 januari 2020 en voor 1 januari 2023 zestig jaar of ouder? Dan kun je gebruik 
maken van de regeling Generatiebeleid. Dit houdt in dat je vanaf het moment dat 
je zestig jaar bent 80% van je dienstverband kunt gaan werken met 90% doorbeta-
ling van het salaris en mogelijkheid van vrijwillige pensioenopbouw tot 100% van 
het oude arbeidspercentage. Voorwaarde is dat je in de nieuwe situatie minimaal  
24 uur per week blijft werken en dat de vrijgekomen uren worden ingevuld door een 
(nieuwe) collega.

Wil je meer informatie over het Generatiebeleid? Kom dan naar de informatie bij-
eenkomst.

aanbieder Eric Kamminga (personeelsconsulent)
wanneer 25 februari van 12.00 tot 13.00 uur
 8 oktober van 12.00 tot 13.00 uur 
waar Vergadercentrum
duur 1 uur
aanmelden opgave vooraf niet nodig
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Training ‘Succesvol solliciteren in het Martini Ziekenhuis’

In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van solliciteren. Eén ding is 
hetzelfde gebleven; de eerste indruk moet goed zijn! In deze workshops ga je con-
creet aan de slag met solliciteren, netwerken en jezelf presenteren. Hierbij ligt de 
 focus op de interne arbeidsmarkt van het Martini Ziekenhuis. De modules kunnen in 
de reeks of los van elkaar worden gevolgd.

 Module 1: CV en brief

Hoe ziet een goed cv er uit? En hoe schrijf ik een uitnodigende sollicitatiebrief?

aanbieder Anneke Carras (loopbaancoach)
wanneer 9 maart van 14.00 tot 17.00 uur 
 9 september van 9.00 tot 12.00 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers  12 deelnemers per module
duur 3 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Module 2: Interne arbeidsmarkt en oriënterende 
netwerkgesprekken

Hoe ziet de interne arbeidsmarkt eruit? En hoe voer je een oriënterend netwerk-
gesprek?

aanbieder Anneke Carras (loopbaancoach)
wanneer 2 april van 14.00 tot 17.00 uur 
 28 september van 14.00 tot 17.00 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 12 deelnemers per module
duur 3 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 Module 3: Sollicitatiegesprekken en hoe presenteer ik mezelf

Hoe kan ik me tijdens het sollicitatiegesprek goed presenteren/neerzetten?

aanbieder Anneke Carras (loopbaancoach)
wanneer 22 april van 9.00 tot 12.00 uur
 29 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers  12 deelnemers per module
duur 3 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 Training ‘Hoe voer ik het goede gesprek?’

Wil je leren om je doelen beter te bereiken in een gesprek? Wil je meer uit je jaarge-
sprek halen? Kortom: wil je graag leren hoe je beter en effectiever in gesprek bent 
met je leidinggevende en/of je collega en je communicatieve vaardigheden vergro-
ten? Neem dan deel aan deze training!

Je leert in een kleine groep en onder begeleiding van ervaren trainers je gespreks-
vaardigheden te verbeteren waardoor je gelijkwaardiger en met meer zelfvertrou-
wen het gesprek kunt aangaan.

aanbieder Alice Elting (interne trainer) en Jildou Mulder (trainingsacteur)
wanneer 2 juni en 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur
 8 oktober en 5 november van 14.00 tot 17.00 uur
waar Vergadercentrum
aantal deelnemers 8 deelnemers
duur 2 x 3 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 JONG Martini 

In het Martini Ziekenhuis werken ruim 1200 collega’s die jonger zijn dan 35 jaar. Om 
als jongste generatie vitaal, bekwaam en gemotiveerd je werk te (blijven) doen, helpt 
het om elkaar beter te leren kennen binnen de organisatie. 

Hoe kunnen we van elkaar leren, samen de organisatie verder ontdekken en nog 
meer gebruikmaken van elkaars talenten? Door elkaar te ontmoeten en samen acti-
viteiten te ondernemen! Dat is waar het bij JONG Martini om draait.

Op MartiniNet heeft JONG Martini een eigen themapagina waar je meer informatie 
en de agenda met activiteiten kunt vinden. Of mail naar: jongmartini@mzh.nl

 Adviesspreekuur Opleiding & Ontwikkeling

Heb jij een vraag rondom opleiden en scholing, zoals:
•  Ik wil een opleiding volgen waarmee ik me kan ontwikkelen in mijn huidige 

 functie, welke past bij mij?
•  Ik wil een andere rol of functie, welke opleiding volg ik daarvoor?
•  Ik weet al waar ik me in wil scholen, welke aanbieder is het meest geschikt? 

Meld je dan aan voor het adviesspreekuur Opleiding & Ontwikkeling. Hierin verken 
je jouw vraag samen met een opleidingsadviseur van de Martini Academie. De advi-
seur denkt met je mee en helpt je op weg richting een opleiding die aansluit bij jouw 
wensen. 

aanbieder opleidingsadviseurs Martini Academie
wanneer  3 maart, 12 mei, 30 juni, 1 september, 3 november, 8 december van  

11.45 tot 12.45 uur
waar Onderwijsruimte 3
aantal deelnemers 3 deelnemers per adviesspreekuur
duur 20 minuten
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl
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 Martini Talks

Sinds een paar jaar organiseren we Martini Talks. Een eigen versie van de beroemde 
TED Talks, waarin drie collega’s vertellen over ‘waar zij hun wekker voor zetten’. Wat 
drijft en inspireert hen, welke keuzes hebben zij gemaakt als het gaat over sterk in je 
werk staan? 

Het is leuk en inspirerend om deze verhalen te horen en zo collega’s beter te leren 
kennen!

aanbieder STERKINJEWERK
wanneer 29 juni van 12.00 tot 13.00 uur
waar Vergadercentrum
duur 1 uur
aanmelden via sterkinjewerk@mzh.nl

 GoodHabitz, online trainingen

GoodHabitz is de online opleider van Nederland. Alle medewerkers van het Martini 
Ziekenhuis hebben via het Martini Leerplein toegang tot alle trainingen van Good-
Habitz.

Eigenlijk zijn alle trainingen van GoodHabitz gericht op ontwikkeling van jezelf, 
of het nu gaat om het verder ontwikkelen van bepaalde (digitale) vaardigheden, 
veilig en gezond werken of effectiever werken. Kijk op Martini Leerplein of op  
www.goodhabitz.nl voor de uitgebreide beschrijvingen van de trainingen.

aanbieder GoodHabitz
wanneer op het door jou gewenste moment
waar thuis of op het werk
duur 3 uur per training
aanmelden via het Martini Leerplein



28 | STERKINJEWERK

STERKINJEWERK is het programma dat zich richt op de duurzame inzetbaarheid 
van iedereen die werkt in het Martini Ziekenhuis. Het programma heeft drie 
pijlers: vitaliteit, bekwaamheid en motivatie. 

Meer informatie vind je op MartiniNet bij het Medewerkersinfopunt. 





Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033

9700 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1

Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 5245

www.martiniziekenhuis.nl
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