
1

Omrin in beweging
GIDS OVER VITALITEIT EN ONTWIKKELING
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OMRIN IN BEWEGING

‘Onze medewerkers zijn de pijlers van het succes van onze organisatie. Bij alle bedrijvengroepen 
van Omrin draait het om vakspecialisme. Het is belangrijk dat iedereen op een veilige en 
gezonde manier kan werken.

De ontwikkelingen in ons vakgebied en op de arbeidsmarkt vragen veel van het aanpassings-
vermogen van Omrin en haar medewerkers. We willen er dan ook voor zorgen dat iedereen 
aan het werk kan blijven. En dat iedereen de middelen heeft om zijn werk goed te doen.  
Hiervoor houden we ons bezig met duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid gaat 
over ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid en vitaliteit.

Duurzame inzetbaarheid is in het belang van werkgever en werknemer. Het is iets waar we 
beiden verantwoordelijk voor zijn. Vakmanschap blijven leveren kan alleen als we ons gezond 
voelen oftewel vitaal zijn en blijven! Omrin is trots op alle prestaties die geleverd worden en 
wil haar medewerkers graag lang gezond en inzetbaar houden. Daarom investeren we in het 
behouden en vergroten van jouw vitaliteit, ontwikkeling en scholing. Daarin maak jij de keuzes 
die bij jou passen. Dit doen we met Omrin in Beweging bestaande uit ‘Omrin Vitaal’  
en ‘Omrin in Ontwikkeling’.’

Namens het gehele directieteam,  
John Vernooij

Teksten:  P&O Omrin 
Opmaak: MultiCopy Leeuwarden 
Productie: MultiCopy Leeuwarden

November 2015
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BESTE COLLEGA,

Voor je ligt de gids ‘Omrin in Beweging’ Hierin lees je alles over vitaliteit, ontwikkeling  
en op welke manieren Omrin actief bezig is met deze onderwerpen.

Omrin Vitaal

Vitaliteit gaat over voldoende bewegen, goede eetgewoonten, ontspanning, maar ook over 
assertiviteit op het werk, stress, keuzes maken en grenzen stellen. Omrin wil graag dat haar 
medewerkers vitaal zijn, zodat zij gezond en met plezier hun werk kunnen doen en daarnaast 
voldoende energie overhouden voor sociale activiteiten in hun vrije tijd.  
Om dit te bereiken werkt Omrin onder andere samen met de bedrijfsarts, bedrijfsfysiothera-
peut, bedrijfsmaatschappelijk werker en stressconsultant. Verderop in deze gids lees je hier 
meer over.

In de week van maandag 23 tot en met vrijdag 27 november organiseert de werkgroep Omrin 
Vitaal de Vitaliteitsweek 2015. Deze week is de kick-off voor een heel Vitaliteitsjaar. Zo kan  
iedereen meedoen. Op het programma staan onder andere kookworkshops, bootcamps 
en een 10.000 stappen competitie. Tijdens de Vitaliteitsweek en het Vitaliteitsjaar kun je 
ontdekken wat het beste werkt voor jou. Houd de prikborden en intranet in de gaten voor het 
programma van Omrin Vitaal. 

 
Omrin in Ontwikkeling

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen dat Omrin steeds doelgerichter 
en efficiënter moet werken. Dit betekent dat alle medewerkers voldoende toegerust moeten 
zijn om dit aan te kunnen. Het programma Omrin in Ontwikkeling richt zich op de ontwikke-
ling en opleiding van de medewerkers van Omrin. 

Naast vakgerichte opleidingen worden binnen Omrin ook andere trainingen en workshops 
verzorgd die medewerkers ondersteunen in hun dagelijkse werk. In dit magazine lees je alles 
over scholingsmogelijkheden, het belang van je blijven ontwikkelen en het nemen van je 
eigen verantwoordelijkheid hierin.

Omrin is voortdurend in beweging om flexibel en verantwoord in te kunnen spelen op veran-
deringen. De vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van zowel de organisatie als 
de medewerkers zijn hiervoor van enorme betekenis. Met Omrin in Beweging proberen we te 
werken aan een gezonde toekomst voor de organisatie én medewerkers.

Veel leesplezier!

P&O Omrin 
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GEZONDHEID
EN 

ENERGIE

KENNIS 
EN 

VAARDIGHEDEN

MOTIVATIE
EN 

BETROKKENHEID

Werk
nemer Werkgever

NU TOEKOMST

Dit noemen we:  
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

WAT IS DUURZAME INZETBAARHEID?

Duurzame inzetbaarheid gaat over ontwik-
keling, mobiliteit en vitaliteit. Omrin vindt 
het belangrijk dat alle medewerkers goed, 
gezond en gemotiveerd kunnen werken tot 
hun pensioen en richt zich op alle leeftijden.

Duurzame inzetbaarheid levert wat op voor 
alle betrokkenen. Dus niet alleen voor Omrin, 
maar ook voor de mensen die bij Omrin 
werken! 

Een medewerker die werk maakt van de 
eigen inzetbaarheid kan makkelijker met 
veranderingen omgaan, heeft meer (werk)
plezier, voelt zich gezonder en heeft een klei-
nere kans arbeidsongeschikt te raken.

Hoe werk je aan jouw inzetbaarheid? De 
volgende praktische tips helpen je om je 
mogelijkheden te ontdekken, kansen goed te 
benutten, jezelf te ontwikkelen en te zorgen 
voor je gezondheid.

 

 È Bedenk welke kennis of ervaring jou nog waardevoller maakt.  
 Zo herken je een kans die voorbij komt sneller.

 È Trek interessant werk naar je toe.  
 Inspiratie krijg je van nieuwe kennis en ervaring.

 È Leer elk jaar iets nieuws.  
 Hoe groot of klein ook, het houdt je scherp.

 È Weet wat jouw kwaliteiten zijn en welk werk bij je past.  
 Zo kan je beter bepalen welke kant je op wilt en welke keuzes jou verder helpen.

 È Geef je werkgever tips om het werk leuker te maken.  
 Aan klagen heeft je werkgever niets, maar aan concrete voorstellen  
 om het werk en de sfeer op de werkvloer te verbeteren des te meer.

 È Volg trainingen of cursussen.  
 Door bezig te zijn met je ontwikkeling vergroot je jouw waarde.

 È Leer van je collega’s. 
  Misschien hebben zij vaardigheden die jij je ook eigen wilt maken.

 È Investeer in je gezondheid.  
 Denk vooruit als het gaat om je gezondheid en bekijk wat jij nodig hebt om fit te blijven. 
 Je hebt je gezondheid immers nodig om tot je pensioen prettig te kunnen werken.

TIPS
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MARCEL VAN DEN HOEVEN (47) IS VOOR 
VELEN EEN BEKEND GEZICHT. HIJ WERKT 
VANUIT TIGRA SINDS 2011 WEKELIJKS ALS 
BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUT BIJ OMRIN.

‘Grofweg houd ik mij met 
drie zaken bezig: het 
inzetbaarheidspreekuur, de 
werkplekcheck en het preventief 
medische onderzoek (PMO). 
 
Tijdens het spreekuur staan 
beginnende klachten die 
mensen hinder opleveren 
tijdens de uitvoering van hun 
werk centraal. Vaak kom ik 
langs op de werkplek, kijk hoe 
iemand werkt en geef advies. 
 
De werkplekcheck is preventief 
bedoeld. Het gebeurt ook 
dat zaken direct worden 
aangepakt. Ik observeer 
bijvoorbeeld elk jaar de 
buitendienstmedewerkers van 
Inzameling & Reiniging tijdens 
hun werk. Hoe werkt iemand? 

Zo nodig maak ik een 
actieplan. Het doel van het 
PMO is om in een vroegtijdig 
stadium gezondheidsrisico’s 
te herkennen die te maken 
hebben met het werk. 
Daarnaast kunnen mensen 
ook leefstijl gerelateerde 
onderwerpen (zoals bv 
cholesterol, suiker en gewicht) 
bespreken. Met andere 
woorden, hoe blijf je in je 
werk en privéleven zo gezond 
mogelijk? Dit wordt bepaald 
door iemands manier van 
werken én van leven. Het 
PMO bestaat uit twee delen: 
vragenlijstonderzoek naar 
werkvermogen, werkbeleving 
en leefstijl en een lichamelijk 
onderzoek. ‘

 

Contact?

Elke donderdagochtend is 

de bedrijfsfysiotherapeut in 

Leeuwarden. Om de week op 

maandagmiddag op locatie 

Heerenveen en één keer per 

maand op dinsdag in Harlingen. 

De officemanager van de 

betreffende locatie informeert 

medewerkers over de specifieke 

data waarop de fysiotherapeut 

aanwezig is. Een afspraak regel 

je via je leidinggevende of de 

afdeling P&O.

Telefoon  (058) 233 65 77

Bedrijfsfysiotherapeut Marcel van den Hoeven 
over vitaliteit.

‘Wat ik versta onder vita-
liteit? Dat je lichamelijk 
en emotioneel voldoende 
energie hebt om te doen 
wat je wilt, zowel op het 
werk als thuis.  
Als bedrijfsfysiotherapeut 
draag ik bij aan vitaliteit 
door te kijken hoe de werk-
wijze en werkplek kunnen 
worden geoptimaliseerd. 

Wanneer je als chauffeur 
bijvoorbeeld niet lekker zit, 
kost dit energie. Die ener-
gie mis je in je werk of in je 
leven thuis. Dat pak ik aan. 
Daarnaast geef ik advie-
zen over leefstijl. Iedereen 
heeft daarin ook een eigen 
verantwoordelijkheid. 
Beweeg regelmatig en eet 
gezond.’

‘Als bedrijfsarts begeleid ik medewerkers die (langdurig) 
ziek zijn of die dreigen uit te vallen. Wat heeft iemand nodig 
om weer op de been te komen? Belangrijk is dat het op een 
verantwoorde manier gebeurt. Ook denk ik mee over zaken die 
spelen op het gebied van arbeid en verzuimbeleid.’ 

 
Bedrijfsarts Mariëlle van Aalst over vitaliteit

‘Vitaliteit is als een batterij. 
Met een volle batterij kun 
je de hele wereld aan. Als 
die halfvol of leeg is, moet 
je de batterij weer opladen. 
Per mens verschilt het waar 
iemand zich voor moet opla-
den. Dat kan fysiek, mentaal, 
sociaal-emotioneel of op het 
gebied van voeding zijn. Een 
combinatie is ook mogelijk.

Als bedrijfsarts draag ik bij 
aan de vitaliteit van mede-
werkers door met hen in 
gesprek te gaan. Wat heeft 
iemand nodig om weer in 
balans te komen? 

Het verschilt per mens wat 
nodig is om vitaal te worden 
en blijven. De één is gebaat 
bij een sportprogramma. 
Een ander is geholpen met 
meer regelmogelijkheden 
om de zorg voor een zieke 
ouder te kunnen combine-
ren met het werk. Ik bege-
leid medewerkers in het 
proces van keuzes maken en 
verwijs zo nodig door naar 
professionals die daar beter 
bij kunnen helpen.’

Contact?

Eén keer in de drie weken,  

op vrijdag, is de bedrijfsarts 

aanwezig bij Omrin. Het spreekuur 

is zowel op het hoofdkantoor in 

Leeuwarden als op Ecopark De 

Wierde. Een afspraak voor het 

spreekuur wordt geregeld via je 

leidinggevende of de afdeling P&O.

Telefoon  (058) 233 65 77

MARIËLLE VAN AALST (41) VOLGDE DEZE ZOMER 
BART VAN DER MEER OP ALS BEDRIJFSARTS. 
SINDS 2002 IS ZE WERKZAAM ALS ZELFSTANDIG 
BEDRIJFSARTS VOOR DIVERSE ORGANISATIES IN 
HET NOORDEN VAN HET LAND.
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Omgaan met stress? Tien tips!

De oorzaak van stress verschilt per persoon. Gelukkig kun je er wél wat aan 

doen. Tien praktische tips van Joanke die je helpen om stress aan te pakken.

 
1. Vaar je eigen koers - Jij bepaalt wat écht belangrijk is in je leven.  

 Volg je eigen weg.

 2. Ken jezelf - Ieder mens heeft kwaliteiten en beperkingen.  

  Accepteer dat je niet alles kunt.

3. Erken tegenslag - Het is niet leuk, maar wees je bewust dat tegenslag  

 ook bij het leven hoort.

 4. Leer van je fouten - Een fout maken is niet leuk, maar je leert er wel van.

5. Zorg voor energiegevers - Doe dingen die goed voor je zijn. Ga sporten,   

 een avond stappen of spreek af met vrienden.

 6. Let op je voeding – Overdreven gezond eten hoeft niet, maar minder   

  suiker, vet of alcohol kan geen kwaad.

7. Pak problemen aan – Zaken die je dwars zitten, kosten je veel energie.  

 Gewoon aanpakken dus.

 8. Zorg voor een gezond slaappatroon – Als je goed slaapt, kun je  

  overdag de dingen beter aan.

9. Houd je agenda op orde - Plan ruimte in je agenda voor onverwachte   

 zaken. Niet nodig? Dan heb je fijn wat tijd voor jezelf.

 10. Let op je adem – Bewust ademhalen geeft rust in je lijf.  

   Sta een paar keer per dag even  stil bij je ademhaling.

JOANKE SIERKSMA (53) BEGELEIDT SINDS 
EEN JAAR MEDEWERKERS VAN OMRIN MET 
STRESSKLACHTEN. SINDS 2004 WERKT ZE 
ALS COACH EN STRESSCONSULTANT VANUIT 
HAAR EIGEN PRAKTIJK IN LEEUWARDEN.

‘Ik geef één op één begeleiding aan mensen die te maken hebben met stress of klachten die 
daarmee samenhangen. Ik vraag mensen niet wat hun probleem is, maar wil weten waar ze 
last van hebben. Samen ontrafelen we wat er aan de hand is. Vervolgens vraag ik: ‘Wat wil je 
bereiken?’ Als je dit helder hebt, kun je ook gericht werken aan verbetering.’

VOEDING & VITALITEIT

Je vitaal voelen kan niet zonder gezonde 
voeding. Overdag op je werk wil je goed 
functioneren. En ook in je vrije tijd wil je 
genoeg energie over hebben voor je sociale 
leven. Gezond en regelmatig eten en 
drinken zijn dan belangrijk. Ongezond en 
onregelmatig eten leidt tot een verminderd 
uithoudingsvermogen, energiedips en 
verlaagde alertheid. Hierdoor maak je 
bijvoorbeeld makkelijker fouten of ben  
je eerder moe en minder productief.  
Alles wat je eet of drinkt heeft in meer  
of mindere mate effect op je  
hoeveelheid energie.

Gezonde medewerkers zijn voor elk 
bedrijf cruciaal. Daarom vindt Omrin het 
belangrijk om aandacht te besteden aan 
voeding. Bijvoorbeeld door te onderzoeken 
hoe medewerkers het aanbod in de 
bedrijfskantines ervaren.

Meer informatie over gezonde voeding vind 
je op www.voedingscentrum.nl.

DE LAATSTE ROOKRUIMTES VERDWIJNEN

Roken op de werkplek is sinds 2004 wettelijk niet meer toegestaan. Vanaf 
dat moment moest de werkgever zorgen dat elke medewerker zonder hinder 
of overlast van tabaksrook kon werken. Destijds richtte Omrin op diverse 
locaties aparte rookruimtes in. Op die manier bood zij medewerkers de 
gelegenheid binnen te roken. Aan deze voorziening komt per januari 2016 
een einde. Omrin wil een gezonde en vitale organisatie zijn. Het faciliteren 
van roken door middel van aparte rookruimtes past niet langer binnen dit 
streven. Medewerkers die in het nieuwe jaar willen roken, kunnen gebruik 
maken van de buitenfaciliteiten, zoals bankjes en afvalbakken.



12 13

STRUCTUREEL AANBOD

Om te zorgen dat iedereen kan werken 

aan zijn of haar inzetbaarheid biedt Omrin 

diverse voorzieningen aan. De vitaliteitsvoor-

zieningen worden momenteel uitgebreid en 

komen op een interventiekaart te staan die 

iedereen begin 2016 ontvangt.

Wil jij nu graag meer informatie  

over hieronder genoemde voor- 

zieningen? Dan kun je contact  

opnemen met de afdeling P&O  

of je leidinggevende.

 

Omrin in Ontwikkeling

 È POP gesprek

 È Projecten (stage, docentschap)

 È Mentorschap

 È Intervisie

 È Coaching

 È Management Essentials

 È Workshops/trainingen

 È GoodHabitz (online trainingen)

Omrin Vitaal

 È Fiscale fiets

 È Bedrijfsfitness

 È Bedrijfsfysiotherapie

 È Werkplekonderzoek

 È Preventief medisch onderzoek

 È Balans werk en privé: verlof (ver-)kopen

 È Bedrijfsarts

 È Bedrijfsmaatschappelijk werk

 È Vitaliteitscoach

 È Stress consulent

 È Vertrouwenspersoon

 È Budgetcoach 

LAAT POP VOOR JE WERKEN!

Een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) is een ontwikkelovereenkomst tussen  
jou en je leidinggevende. Het biedt je kansen om jezelf verder te ontwikkelen.

Het werkt als volgt. In je POP formuleer je jouw doelen en carrièrewensen voor de lange 
termijn. Je spreekt af met je leidinggevende hoe je de benodigde kennis en vaardigheden gaat 
opdoen of kunt vergroten. De CAO biedt bijvoorbeeld budget voor scholingsactiviteiten die 
relevant en nuttig zijn voor je werk.

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan is een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. Ter voorbereiding op het gesprek kun je jezelf de volgende vragen 
stellen: 

- Wat zijn mijn ambities? Wat wil ik bereiken in mijn werk?

- Wat wil ik persoonlijk bereiken binnen Omrin?

- Wat zijn mijn sterke punten?

- Wat zijn verbeterpunten waaraan ik nog moet werken?

- Kan ik mijn huidige functie fysiek nog wel uitoefenen als ik ouder word?

Meer weten?
Neem contact op met je 
leidinggevende of een  
adviseur van de afdeling P&O.  Zij vertellen je graag hoe je  

werk maakt van je POP.

Telefoon  (058) 233 65 77
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ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN OP DE WERKVLOER

Wil je je ontwikkelen in je werk, dan zijn er naast de traditionele opleidingen  
nog meer mogelijkheden binnen Omrin.

1. WISSELEN VAN FUNCTIE OF TAAK

Bij functie- of taakroulatie wissel je tijdelijk van functie of taak, bijvoorbeeld door te ruilen met een 
collega. Dit zorgt ervoor dat je andere kennis en vaardigheden opdoet. Het voordeel is dat je flexibel 
en inzetbaar blijft. Daarnaast profiteer je van meer variatie in je werk.

2. INTERNE OF EXTERNE STAGE

Een stage wordt ingezet als je uitgebreide kennis en ervaring nodig hebt. Die kan worden opgedaan 
met een interne of externe stage. Je kunt bijvoorbeeld een bepaalde periode werkzaam zijn op een 
andere afdeling of meelopen bij een ander bedrijf. Dit leidt niet alleen tot een vergroting van de 
vakkennis, maar zorgt ook voor een betere onderlinge samenwerking.

3. INTERVISIE MET COLLEGA’S

In een intervisie groep kan iedereen een probleem in de groep gooien. De verschillende leden van 
deze groep vertellen vervolgens hoe zij het probleem in de praktijk zouden oplossen. Je leert zo  
van elkaar waardoor ieder het werk beter en met meer plezier kan doen.  

4. MENTORSCHAP

Mentorschap wil zeggen dat een medewerker in de leer gaat bij een ervaren kracht. Dat is meestal 
een oudere collega die alle ins en outs kent. Door deze medewerkers aan elkaar te koppelen, blijft 
belangrijke vakkennis behouden.

5. BEGELEIDING DOOR EEN COACH

Een coach begeleidt je bij het behalen van betere resultaten.  
Dit gebeurt door een ervaren collega of een externe deskundige. Meer weten?

Heb je vragen over de 

verschillende mogelijkheden? 

Neem dan contact op met je 

leidinggevende of een adviseur 

van de afdeling P&O.

Telefoon  (058) 233 65 77

FERDINAND ZETTE DE STAP

Tien jaar lang reed Ferdinand de Groot met veel plezier op de vrachtwagen.  
Sinds begin dit jaar werkt hij als beeldbestek schouwer bij het team Beheer en  
Onderhoud van de bedrijvengroep Inzameling & Reiniging. Hoe lukte het hem  
deze stap te zetten? 

‘Ik merkte dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Tijdens mijn 
functionerings- en beoordelingsgesprek gaf ik aan open te staan 
voor iets anders. Ik wilde mij graag verder ontwikkelen. Mijn 
leidinggevende stimuleerde mij om te onderzoeken wat ik echt 
wilde. Ik kwam uit bij de opleiding Middelbare Veiligheidskunde. 
Een praktijkgerichte opleiding. Ik vond het geweldig om nieuwe 
dingen te leren. Toen de interne vacature voor de functie 
Beeldbestek Schouwer voorbij kwam, aarzelde ik geen moment. 
 Dit was mijn kans het geleerde in de praktijk te brengen.  
Ik solliciteerde en werd aangenomen!’
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AANBOD VAN OPLEIDINGEN EN TRAININGEN BIJ OMRIN

De omgeving waarin Omrin zich begeeft, is voortdurend in beweging. Dat vraagt om 
flexibiliteit en continue verbetering zodat de continuïteit van Omrin gewaarborgd blijft. 
Het opleidingsbeleid van Omrin is gericht op het ontwikkelen van vakbekwaamheid en 
gedrag van zowel individuele medewerkers als teams. Goed toegeruste medewerkers 
vormen het fundament onder de organisatie. Om dit te bereiken werkt Omrin samen 
met verschillende externe opleidings- en trainingsbureaus.

Belangrijke aanbieders:

Meer weten?
Wil je meer weten over 
mogelijkheden qua opleidingen en trainingen voor jou? Vraag je leidinggevende of neem contact op met de afdeling P&O.

Telefoon  (058) 233 65 77

4. Good Habitz biedt meer dan tachtig online trainingen 
aan op vijf verschillende gebieden: management,  
persoonlijke effectiviteit, communicatie, office en  
commerciële vaardigheden.

1. SPA Groep biedt opleidingen voor mensen die 
werkzaam zijn in de afval- en reinigingsbranche. 
SPA verzorgt gerichte scholing en trainingen 
voor de medewerkers van Afval- en Milieu- 
beheer en Beheer Openbare Ruimte.

2. VAPRO heeft een groot aanbod van opleidingen en 
trainingen die gericht zijn op het verhogen van het ken-
nis- en vaardigheidsniveau van operators en technici.

3. René Felen is gespecialiseerd in veranderprocessen en 
het begeleiden van leidinggevenden hierbij. Kern van 
zijn werkwijze is het gebruik van voorbeelden uit de 
sport.

OMRIN INTRODUCEERT: 
DE BEDRIJFSPAS

Bij Omrin zijn arbeidsom-
standigheden en veiligheid 
erg belangrijk. Een gede-
gen introductie van nieuwe 
medewerkers en goede 
training van het personeel 
zijn hier voorbeelden van. 
Omrin heeft uit veiligheids-
overwegingen besloten een 
bedrijfspas in te voeren. 
Deze pas zal de huidige 
veiligheidspas van onze 
opleider SPA vervangen  
en maakt onderdeel uit 
van het Veiligheidsbeleid.

Binnenkort ontvang je je 
eigen Omrin Bedrijfspas. 
Met deze pas kun je aan-
tonen dat je bevoegd bent 
om bijvoorbeeld een voer-
tuig te besturen of een ma-
chine te gebruiken. Voorop 
de bedrijfspas staan je 
persoonlijke gegevens zoals 
naam, werknemersnummer 
en je foto. Achterop de 
kaart staan de opleidingen 
en cursussen die vereist 
zijn voor het uitoefenen 
van je functie. 

Als de 
bedrijfs-
pas verlopen 
blijkt te zijn 
tijdens de uitvoering 
van de functie mag je je 
functie niet verder uitvoe-
ren. Je bent verplicht, op 
verzoek van een leidingge-
vende of veiligheidsmede-
werker, de pas te tonen. 

Er zijn echter meer doel-
einden waarvoor je de pas 
kunt gebruiken. De pas kan 
dienen als legitimatie naar 
burgers, bijvoorbeeld voor 
onze afvalcoaches. Boven-
dien kan de pas worden 
gebruikt om korting te 
ontvangen bij sportwinkel 
Faber in Heerenveen. Lees 
hiervoor de advertentie in 
deze gids. In de toekomst 
zal de bedrijfspas wellicht 
meer toepassingen krijgen.

Je ontvangt de bedrijfspas 
bij indiensttreding en is 
geldig zolang je een dienst-
verband hebt bij een werk-
gever van Omrin en zolang 
de opleidingsgeldigheid nog 
niet is verlopen. 

Heb je een 
herhalingsopleiding  
gedaan met een nieuwe 
geldigheidsduur, dan  
ontvang je een nieuwe pas.  
Dit kan ook het geval zijn 
als je van functie wijzigt. 
Als je uit dienst gaat, lever 
je de kaart in. 

In de begeleidende brief 
bij de bedrijfspas staat alle 
bovenstaande informatie 
nog een keer op een rijtje.
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BEDRIJFSPAS IN BEZIT?  
SCOOR 15% KORTING BIJ FABER SPORT!

De nieuwe bedrijfspas van Omrin brengt flink wat voordeel met zich mee! Bij het laten zien 

van de kaart ontvang je namelijk 15% korting op de uitgebreide sportcollectie van Faber Sport 

in Heerenveen. 

Op tien minuten lopen van het Abe Lenstra Stadion is de sportshop gevestigd. Al bijna 25 jaar 

leveren ze de beste kwaliteit in schoenen, kleding en nog veel meer. Onder anderen schaats-

kampioenen Jorien ter Mors, Carien Kleibeuker en Jorrit Bergsma halen er hun spullen.

In 1987 begon het als een kleine, zelfstandige onderneming aan de Dracht 144 in Heerenveen. 

Nu is het pand twee keer zo groot en heeft het een uitgebreide sportcollectie op het gebied 

van:

Hardlopen
Schaatsen*
Skeeleren
Tennis
Veldhockey

*op schaatsen wordt geen korting gegeven, de prijzen voor die collectie zijn al relatief laag.

Vragen of wil je meer informatie over de producten in de winkel?  

Faber nodigt je dan graag uit om een bezoek te brengen in de winkel.  

Je krijgt altijd deskundig advies van haar medewerkers.

www.fabersport.nl    (incl. webwinkel) 

Voetbal
Wandelsport
Hartslagmeters
Kleding
IJshockey



[ sluiten ] www.omrin.nl
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