
HerstelVitaal & BuitenVitaal

Wij zijn anders……
Dienstverlening gericht op het 

herstellen en verbeteren van de 
eigen vitaliteit, zodat iemand weer in 
staat is snel aan het werk te kunnen! 

re-integratie | outplacement | coaching | ambulante begeleiding 
|maatschappelijke activering| voorlichting | training | preventie | 

duurzame inzetbaarheid

Individueel én in Groepsverband



Wat is onze achtergrond?

Ons ‘curriculum vitae’
Wij nemen onze jarenlange ervaring mee vanuit: 

1 Zorg
GGZ, Verstandelijk Gehandicaptenzorg- Social work - Woonbegeleiding
– Dagbesteding – Activering & Exposure - Huisartsenpraktijk

2 Onderwijs
Primair onderwijs – Voortgezet onderwijs – Voorbereidend MBO

3 Sociaal domein & overheid
Centrum Werk & Inkomen (CWI) - Welzijnsorganisaties

4 Bos- en natuurbeheer
Staatsbosbeheer – Vereniging Natuurmonumenten

5 Bedrijfsleven
Verzekeraars – Ziekteverzuim – Arbodienst – Commerciële re-
integratiebedrijven



Wie is onze doelgroep?

Personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt

o Personen met een WW- of WIA uitkering.

o Personen die geen beroep kunnen doen op 
(re-integratie)diensten van het UWV, zoals TRAC.

o Personen met psychische problematiek & 
levensproblematiek.

o Personen die gebruik mogen maken van Werkfit
maken, Modulaire diensten en Scholing.



Wat is onze specialiteit? 

 We zijn bekend met multi-problematiek bij mensen, 
zowel werk als privé.

 Onze aanpak is praktisch en pragmatisch. 
Wat heeft iemand nodig? Daar is de interventie op 
gebaseerd! Langdurige begeleiding nodig, of juist een 
kort traject? Wij leveren maatwerk!

 We zijn bekend met de geestelijke gezondheidszorg, 
‘anderhalve zorg’,  sociaal domein, en de persoonlijke 
gevolgen en effecten van het werkloos-zijn. 

 Ons team bestaat uit o.a. ervaringsdeskundigen 
psychische problematiek waardoor we een stap verder 
durven te gaan in het confronteren en stellen van 
nieuwe doelen.

 Indien nodig zetten we de groene omgeving (Bosfit-
programma BuitenVitaal) in voor het bereiken van een 
duurzaam resultaat!

Depressie| angsten | chronische stress | PTSS | ADHD | 
persoonlijkheidsproblematiek | levensproblematiek



Onze unique selling points (USP)

• Wij zijn een lokale speler
- we werken en wonen in Flevoland.
- we zijn onderdeel van de regio.
- we kennen alle relevante partijen.

• Wij zijn anders
- we bieden méér dan een sessie in een spreekkamer.
- we bieden verschillende vormen van diensten passend bij de 
persoon en de problematiek.
- we zijn actief in privé & werkomgeving.
- Voor herstel en activering hebben we een ‘bosfitprogramma’ 
BuitenVitaal én een mantelovereenkomst met GGZ Centraal 
(dagbesteding, activering en exposure-activiteiten).

• Wij zijn ISO- en Noloc gecertificeerd



De effecten van ‘groen’ op herstel

• Biologisch
Meer bewegen, in de buitenlucht

• Psychologisch
Reflectie, zicht op de eigen hulpbronnen

• Mentaal
Er uit zijn, zachte ‘fascinatie’

• Sociaal
Sociale contacten, ergens bij horen, 
samen leren

Bron: Dr. Ir. J. Hassink, Universiteit Wageningen, 2017

Dit leidt tot:

Minder stress  
Betere fysieke gezondheid 
Positieve werkervaring
Toename werknemersvaardigheden
Meer zelfvertrouwen 
Grotere eigenwaarde
Toename  sociale vaardigheden
Vergroten van arbeidsmarktwaarde



Hoe gaan we om met Corona?

Buitenlocaties zijn altijd open: activering 
gaat door!

Wandelcoaching wordt ingezet.

Online coachen (videobellen) blijft mogelijk!

Interne maatregelen die veiligheid en 
continuïteit waarborgen.

De focus ligt op wat er wél mogelijk is.

Ondertussen: uitstroom gerealiseerd naar 
werk (zie ook onze resultaten!).



Onze resultaten

Er is een hoge mate van tevredenheid bij onze
klanten!

Scores bij WerkFit-maken: 90% succesvolle resultaten
(doelstelling UWV)
Waarderingen (cijfermatig) bij afgeronde trainingen / 
coachtrajecten: gemiddeld 8,8!

Algemeen geldt (en dat is het belangrijkste doel):

• De werkzoekende komt in beweging!

• Er komt daadwerkelijk herstel van vitaliteit, 
zelfvertrouwen en regie.

• Doorstroom en uitstroom naar ander werk.

• Tevreden opdrachtgevers en coaches!

‘Gaaf, die ontdekking dat ik (nog) weer werk kon vinden!’



Wie zijn wij?
Irene Miltenburg: anders, eigenwijs en dat
werkt!
Een energieke, ondernemende en harde werker, met een
groot hart voor de mens en zijn/haar kwetsbaarheid. Irene 
heeft een drive om mensen een plek te geven waar ze zich
kunnen ontwikkelen tot de persoon die ze graag willen zijn. 
Ze is bewogen en kan snel resultaat behalen door de ander
te wijzen op eigen hulpbronnen (of die van anderen!) 
Ze is creatief en veelzijdig en werkt graag vanuit de groene
omgeving (natuur).

Simon Compagnie: anders, bewegen door 
rust en dat helpt!
Een betrokken, enthousiaste en gedreven persoon met een 
gezonde dosis humor. Hij legt gemakkelijk contact, is 
verbindend, behulpzaam en sociaal. Hij kan zich goed 
inleven in wat iemand beweegt en hierop effectief 
reflecteren. Hij is in staat om dromen te vertalen naar 
haalbare doelen. Hij laat iemand weer bruisen van energie!



Wie zijn wij?
Jos Verschuur: anders, rustig en dat zorgt
voor ontspanning!
Een doorgewinterde zorgverlener in hart en nieren. Met 
meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van personen
met gedragsproblematiek, kent hij als geen ander de ‘aan-
vliegroute’ van personen die even niet meer zelf zien hoe ze
hun leven kunnen oppakken. Zijn rustige verschijning zorgt
daarbij voor ontspanning en geeft moed om door te gaan! 

En hij helpt mee in het vinden van een passende werkplek
voor onze klanten. Eénmaal aan het werk blijft hij de klant
ondersteunen om het werk goed te blijven doen. Hij staat
altijd klaar voor ze! 


