Van Peter de Visser ontving je een
visual, waarin de kernwaarden van
Incluzio zijn verbeeld en uitgelegd.
We maken als organisatie op steeds
meer plekken elke dag impact in het
leven van mensen. Voornamelijk
doordat jij en je 2.675 collega’s
dagelijks de schouders er onder
zetten en een enorme hoeveelheid
kennis en ervaring inbrengen. Uit de
wens om die kennis en ervaring nog
beter te benutten en verder te
ontwikkelen is Club Verder geboren.
In deze nieuwsbrief vertellen we je
hier meer over.

Samen kennis en kunde benutten
De verschillende Incluzio bedrijven delen de missie om
van iedere buurt een betere buurt te maken. Dat doen
ze allemaal op hun eigen manier, met hun eigen
expertise en werkwijzen. Waarom zoeken we de
samenwerking nu niet vaker op tussen de verschillende
bedrijven? Wanneer we onze veelzijdigheid als kracht
gaan benutten en vraagstukken van verschillende
kanten gaan bekijken ontstaan er hele nieuwe of
betere oplossingen! Als we samen de kennis en kunde
die we in huis hebben benutten, kunnen we nog meer
het verschil maken! Daar staat Club Verder voor.

Wat is Club Verder dan precies?
Club Verder gaat mensen uit verschillende bedrijven
aan elkaar verbinden. We stellen een (wisselend) team
samen dat met een thema aan de slag gaat. Dan
ontwikkelen we samen nieuwe oplossingen met
elementen die we ook op andere plekken kunnen
gebruiken. Neem bijvoorbeeld wmo radar, dat in
samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten en
diëtisten een programma rondom valpreventie heeft
ontwikkeld. Projectleider Veronique Vaarten gaat met
collega’s kijken hoe de opgedane kennis binnen andere
Incluzio bedrijven ingezet kan worden.

Mensen aan elkaar verbinden
Hoe werkt een team Verder? Op basis van een specifiek
onderwerp vragen we jou en jouw collega’s of je wilt
meedenken en meedoen. En voor nu, loop jij tegen een
uitdaging aan in je werk waarvan je denkt daar wil ik
wel een keer met iemand over sparren? Neem dan
contact op via clubverder@incluzio.nl. Wij kunnen
mensen aan elkaar verbinden, zodat je samen kennis
kan uitwisselen en brainstormen. Wij zien een kans! Wie
denkt er mee?

De komende tijd houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen
rondom Club Verder via deze nieuwsbrief. En een sneak preview…: het eerste
Team Verder is al van start. Collega’s uit alle Incluzio bedrijven gaan zich
buigen over het thema eenzaamheid. Wij willen als Incluzio en alle
onderdelen die bij Incluzio horen impact maken op dit onderwerp. De
volgende nieuwsbrief staat dan ook in het teken van Eenzaamheid.

