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'Mijn Kracht' is het programma van Dunea 
voor duurzame inzet. Er zijn verschillende 
manieren om jezelf duurzaam in te zetten. 
Het bestaat uit drie onderdelen: Fit&Vitaal, 
Werkplezier en Vakmanschap. Welke aanpak 
past het beste bij jou?

FIT&VITAAL
Dit thema richt zich op de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van alle medewerkers. Het is aan jezelf om 
goed voor je lijf te zorgen, dus grijp je kans en maak 
gebruik van wat Fit&Vitaal je te bieden heeft! 

VAKMANSCHAP
De dienstverlening die wij leveren is 
een eerste levensbehoefte van veel 
mensen. Daarom houden wij graag 
onze kennis up-to-date. Binnen het 
thema vakmanschap draait het om 
scholing, ontwikkeling en ontplooiing. 
Wat zou jij nog wel eens aan kennis 
willen bijspijkeren? Neem het 
initiatief en bekijk de mogelijkheden 
bij Dunea. 

P&O
P&O zorgt voor een goede afstem-
ming tussen alle ondersteuners.
Heb je vragen over de dienstverlening,
dan kun je terecht bij de adviseur arbo. 
De P&O adviseurs bewaken het gehele 
proces.

BEDRIJFSARTS
De bedrijfsarts is zowel voor leiding-
gevende als voor de medewerker 
beschikbaar voor advies over inzet-
baarheid of arbeidsgerelateerde 
medische problemen.VERZUIMCOACH

De verzuimcoach helpt de managers in 
het vervullen van hun rol binnen het 
eigen regie model. De verzuimcoach
is er in de eerste instantie voor de 
manager en vertaalt de behoefte naar 
een oplossing. 

BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUT
Je kunt bij de bedrijfsfysiotherapeut 
terecht als er sprake is van (beginnende) 
klachten, maar ook voor (preventieve) 
ondersteuning om je gezondheid en 
daarmee je inzetbaarheid op langere
termijn te stimuleren.

VITALITEITSCOACH
De vitaliteitscoach denkt met je mee 
wat er in je dagelijkse routine kan 
worden verbeterd. Denk aan gezonde 
voeding, je lichaamshouding of meer 
bewegen. De vitaliteitscoach geeft 
ook trainingen in groepsverband.

Het kan natuurlijk zijn dat je ziek wordt 
of verzuimt. Een team van specialisten 
staat klaar die je ondersteunt bij de 
behandeling of voorkoming van 
verzuim of ziekte. Variërend van een 
vitaliteitscoach tot een medewerker 
van P&O. Je hoeft niet te wachten tot 
je een oproep krijgt voor een afspraak. 
Ook jij kan een afspraak maken met 
een van deze deze professionals.
Mijn Kracht draait om jou en jouw 
inzetbaarheid. 

WERKPLEZIER
Werkplezier is belangrijk. Zonder 
plezier in je werk houd je het niet lang 
vol. En andersom: als je goed in je vel 
zit, functioneer je beter, ben je 
flexibeler en is je inzetbaarheid het 
grootst. Bij Dunea kan je kiezen uit 
verschillende initiatieven die jouw 
werkplezier kunnen vergroten. Weten 
welke? Bekijk het op het Portaal. 
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