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Het VEZET-je 
Herhaling gecombineerd BHV en EHBO 2013 
(door Anita Kemper - Burger) 

 
Zoals elk jaar zijn ook dit jaar alle BHV’ers en EHBO’ers weer op herhaling geweest in oktober/november. 

Totaal 110 BHV/EHBO’ers, waaronder ook de mensen van Daily Cool, beveiliging en ISS. 
Deze mensen werden verdeeld in 8 groepen. 

Daarvan wordt de groep in tweeën gesplitst, de ene 
groep herhaalt het EHBO gedeelte de andere groep het 

brandgedeelte, daarna wordt er gewisseld.  
In de middag wordt er een eindoefening gedaan, 

waarin alle oefeningen worden meegenomen die we 

gedurende de dag hebben herhaald. 
Het is een enorme leerzame dag voor zowel de BHV 

als EHBO’ers.  
Iedereen is geslaagd, hun certificaat is weer voor een 

jaar verlengd. 

Bedankt allemaal voor jullie inzet en niet onbelangrijk jullie gezelligheid. 
 

Even Voorstellen: Wolff at Work 
 

Mijn naam is Isabelle Wolff-Krijnsen, zelfstandig ondernemer bij Wolff at Work. Misschien hebben jullie mij al 

eens op het terrein van Vezet zien lopen. Zo niet dan zal dat in de toekomst vast nog gebeuren en daarom stel 
ik me graag even voor.  

 

Na een loopbaan als Fysiotherapeut, Bedrijfsfysiotherapeut, Manager en Coach bij 
verschillende bedrijven ben ik in 2011 Wolff at Work (bedrijfsfysiotherapie en 

verzuimreductie) begonnen.  
 

Met Wolff at Work zorg ik voor preventie van verzuim. Iedereen voelt zijn lichaam 

weleens tegensputteren. Als dit een of twee dagen duurt, kan dit geen kwaad maar als 
je gedurende langere tijd fysieke klachten hebt, kun je dit via je leidinggevende aan mij te melden. Wij maken 

dan een afspraak waarin we de oorzaak van je klacht achterhalen. En nog belangrijker; we gaan kijken wat je 
eraan kunt doen, en hoe je kunt voorkomen dat je nu of in de toekomst niet meer normaal kan werken door 

deze klacht. Dit is duurzame inzetbaarheid; voor de medewerker een gezonde manier van werken en voor de 
werkgever een gezonde werknemer. Hierdoor is er minder verzuim en een betere werkplek en meer 

werkplezier.  

 
Vezet, vindt een goede werkplek van groot belang en daarom hebben ze mij gevraagd dit samen met jullie te 

blijven realiseren. Een afspraak maken? Neem dan contact op met Han Monster. 

Resultaten week 50 

WEEK 50 Fruit Kookgemak Maaltijdgemak Voorbewerking Vezet  
totaal 

Geprod. eenheden 195.226 3.117.742 529.398 718.771 3.842.446 

Aantal manuren 1.666 11.219 7.124 2.373 29.118 

CE / kg p. manuur 117 278 74 303 132 

Ongevallen      

Retouren % wk 48  3.383 CE’s  RDC  
4.484 CE’s LVC  

Service % wk 50  99.2 % RDC 
98.9 % LVC 

 

Ziekte % wk 50 4,38 10,45 8,36 4,60 7,11 

 

 Kantoren Supply Chain 

Ziekte % wk 50 2,83 2,04 

 



 

 Het Vezetje is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik 

 

Even voorstellen: Podologie Hoep Zuid 

Vandaag ben ik te gast bij Podologie Hoep Zuid op de Zuiderweg 27 in Schagen. 

Dit is de hoofdvestiging van Lucia Bouma en Sonja Luinge, die samen Podologie Hoep Zuid vormen. VEZET 

B.V. en Podologie Hoep Zuid werken al enige jaren naar volle tevredenheid samen. Zelf ben ik helemaal 

niet bekend met Podologie, dus tijd om deze dames eens te gaan vragen wat dit inhoud.  

Podologie wat houdt dat in? Lucia Bouma, tevens mede-eigenaar van het Gezondheidscentrum vertelt: 

“Podologie betekent letterlijk: voetkunde. Cliënten met voet- en houdingklachten van algemene aard of als 

gevolg van reuma, diabetes mellitus, sport en andere aandoeningen kunnen terecht bij ons terecht. Veel 

cliënten met voet- of houdingklachten worden door een medisch specialist naar ons verwezen. Maar hoe 

bedoelt u dat precies voet-en houdingklachten? Sonja Luinge vult aan: u moet het zo zien, net als bij 

een huis staat de basis op een fundering. Voeten zijn als het ware de fundering van het lichaam. Als de 

fundering niet helemaal recht staat, kan dit tot problemen leiden hoger op in het lichaam zoals problemen 

met knieën, heupen, rug, enzovoort. Wat wij doen is het uitlijnen van de voeten (fundering) en het lichaam 

om klachten te verminderen of zelf te verhelpen”. Hoe bedoelt u uitlijnen, wij hebben het toch over 

voeten en geen autobanden? Lucia Bouma en Sonja Luinge beginnen beide te lachen. Sonja Luinge 

verduidelijkt: “ in principe wel, zoals de meeste van ons weten, moeten autobanden ook uitgelijnd worden 

anders slijten zij sneller aan een kant dan aan de andere kant. Met het lichaam is het eigenlijk net zo”. 

Maar hoe corrigeren jullie dan de houding? Lucia Bouma: “door middel van zooltherapie zijn veel 

correcties mogelijk. Maar wij hebben ook de mogelijkheid om problemen met druk ontlastend materiaal of 

ortheses aan te pakken. Als wij echter het idee hebben, dat een cliënt bij ons niet aan het juiste adres is, 

dan adviseren wij de patiënt te overleggen met de huisarts. Maar 

wat is de kracht van Podologie Hoep Zuid? Sonja Luinge: ‘wij 

besteden veel tijd aan uitleg van wat de oorzaak van de klacht zou 

kunnen zijn, wat kan de cliënt er zelf aan doen en wat kan de cliënt 

verwachten. Voor wij de samenwerking met VEZET aangingen, 

hebben wij ook een uitgebreide rondleiding van Han Monster 

gekregen bij VEZET. Dat geeft ons inzicht en helpt ons problemen 

en/of klachten van medewerkers beter te begrijpen. Kwaliteit is 

voor VEZET en ons allebei erg belangrijk. Daarom meten wij onze 

kwaliteit ook door medewerkers anoniem een vragenlijst in te 

vullen. Het belangrijkste blijft natuurlijk de medewerker klachten en pijnvrij te krijgen. Medewerkers 

kunnen binnen een week terecht. Ook dat is belangrijk, want hoe sneller iemand geholpen kan worden, des 

te beter en sneller het herstel verloopt’. 

Een afspraak maken? Doe dit via Han Monster. 

Kerstmarkt 2013 

Op vrijdag de 13de werd bij 
Vezet de jaarlijkse kerstmarkt 

gehouden. Dit jaar stond de 
kerstmarkt helemaal in het 

teken van het aankomende 100 

jarige bestaan. Dit mooie 
plaatje willen we je niet 

onthouden!! 

 


