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Goed werkgeverschap
VGZ wil een goed werkgever zijn, waar mensen zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. Een goed werk-
gever voor alle medewerkers. Met goede faciliteiten om met zingeving en passie samen te werken aan onze 
missie. Voor gezondheid voor klanten, maar ook voor onze medewerkers. Gezond betekent niet vrij van 
gebrek, maar heeft alles te maken met ‘lekker in je vel’ zitten. Hieronder kunt u lezen hoe we dat doen. 

onze 
klanten
gezond

wij
gezond

gezondste 
CAO van  

nederland

De gezondste werkgever van Nederland
‘Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag 
weer.’ Dat is de missie van VGZ. Een gezond leven 
staat centraal. Daarom bieden we onze klanten en 
medewerkers innovatieve apps en workshops aan die 
een gezond leven stimuleren. 

Gezond leven en de gezondste cao 
Gezondheid gaat over fysieke, mentale en emotionele 
fitheid. Als werkgever gebruiken we ons eigen Gezond-
levenplatform waar ook onze klanten gebruik van 
kunnen maken. Zo stimuleren we onze medewerkers 
gezond te leven. 
 

VGZ heeft toonaangevende arbeids- 
voorwaarden; medewerkers hebben 
zelf de regie. Zo maken we afspraken 
in de cao over financiële en 
persoonlijke gezondheid. Daarbij hoort 
ook een gezonde ontwikkeling en 
een gezonde werk-privébalans in elke 
levensfase. In onze CAO vullen we dit
 in door bijvoorbeeld de sabbaticalregeling 
en het royale betaald partnerverlof.

https://www.vgz.nl/gezond-leven
https://www.vgz.nl/gezond-leven
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Een gezonder Nederland begint bij onszelf
Pop ups met meer informatie verschijnen als je met de muis over de afbeeldingen gaat. 

Financiële gezondheid 
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Gezonde arbeidsmarkt

Gezonde loopbaan
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De sabbatical regeling & betaald partnerverlof

de sabbatical
       regeling

 & betaald 
   partnerverlof

Sinds 2017 kent VGZ de sabbaticalregeling.  
Het verlof van 1 of 2 maanden heeft tot doel dat 
medewerkers investeren in zichzelf of in de maat-
schappij. Bijvoorbeeld door te reizen, te studeren of 
vrijwilligerswerk te doen. Of door extra tijd door te 
brengen met het gezin. Om vervolgens met nieuw 
elan en een frisse geest weer aan het werk te gaan. 
Partners genieten nu 6 weken van volledig betaald 
verlof na de geboorte van hun kindje. Hiermee blijft 
VGZ royaler dan de wet, die slechts gedeeltelijk 
doorbetaald geboorteverlof kent.
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Het gezondste kantoor van Nederland
Graag bieden we onze medewerkers een gezonde 
werkomgeving. Dat is ook gelukt! We zijn de eerste 
bestaande werkomgeving in Nederland die de Well 
Building Standard ontvangt en mogen ons daarmee 
het gezondste kantoor van Nederland noemen Vanaf 
eind augustus 2020 voldoet onze werkomgeving in 
Arnhem aan de Well Building Standard versie 2 op het 
niveau Platinum . 

De werkomgeving van VGZ ondersteunt en stimuleert 
hiermee een gezonde en productieve werkdag. 
Daarnaast is VGZ toonaangevend op het gebied van 
roken; al jarenlang zijn we rookvrij. En sinds april 2018 
is ook de rookruimte afgeschaft. 

Fit Boutiqs: dé work-out voor op 
kantoor
Een actieve leefstijl draagt bij aan de 
gezondheid van de medewerkers. Dit 
ondersteunt VGZ via de Fit Boutiqs 
Studio’s, een laagdrempelige manier 
van fitnessen, die ook voor mede-
werkers die anders niet sporten 
heel geschikt is. De smaakvolle 
inrichting en de apparaten zijn 
verzorgd door Fit Boutiqs. 
Zo kunnen we dit kosten-
neutraal aanbieden.

De Well standard
De Well standard is een certificering voor een gebouw, 
die gaat over de verbetering van het gebruik van de 
werkplek. Niet het gebouw, maar de mens in het 
gebouw staat hierbij centraal. Het gaat daarbij om de 
impact van het gebouw op gezondheid, comfort en 
welzijn van de gebouwgebruikers aan de hand van 10 
thema’s: Lucht, Water, Voeding, Licht, Beweging, 
Thermisch Comfort, Geluid, Materialen, Geest en de 
Gemeenschap. 

Focus op de 
gemeenschap

Binnenklimaat Gezonde 
(binnen)lucht

Gezond
water (gebruik)

Gezonde 
verlichting

Gezonde 
voeding

Gezonde
akoestiek

Fysieke 
beweging

Gezond 
kiurbeg laairetam

Mentale 
gezondheid

De weg naar de gezondste werkomgeving: 

Wij
gezond

http://www.hetgezondewerken.info/well-standard-certificering-gezonde-gebouwen/
http://www.hetgezondewerken.info/well-standard-certificering-gezonde-gebouwen/
http://www.hetgezondewerken.info/well-standard-certificering-gezonde-gebouwen/
http://www.hetgezondewerken.info/well-standard-certificering-gezonde-gebouwen/
http://www.hetgezondewerken.info/well-standard-certificering-gezonde-gebouwen/
https://fitboutiqs.com/
https://fitboutiqs.com/


Mantelzorgvriendelijk bedrijf 

   mantelzorg
vriendelijk

        bedrijf 

VGZ is een erkende mantelzorgvriendelijke werkge-
ver. En daar zijn we trots op! Bij VGZ is een op de 
zeven medewerkers mantelzorger. Dit betekent dat 
veel van onze collega’s langdurig zorgen voor 
chronisch zieke of hulpbehoevende personen in 
hun omgeving. Medewerkers die ook mantelzorger 
zijn moeten hun werk- en zorgtaken natuurlijk zo 
goed mogelijk kunnen combineren. Ook dit draagt 
bij aan een “gezonde” loopbaan.
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VGZ Way of working
VGZ vindt dat het realiseren van betaalbare zorg het 
beste kan door de VGZ Way of Working. Deze manier 
van werken is gebaseerd op de organisatie-filosofieën 
Lean, Agile en Zelforganisatie. Deze Way of Working 
helpt ons onze doelen te realiseren. VGZ faciliteert 
medewerkers op verschillende manieren om zich de 
werkwijzen binnen de VGZ Way of Working eigen te 
maken, waardoor de meeste teams volgens deze 
manier werken. 

Hulp bij veranderingen
Om de zorg in Nederland betaalbaar (en daarmee 
bereikbaar) houden, is een compacte en wendbare 
organisatie die soepel meebeweegt met veranderin-
gen in de wereld om ons heen vereist. Veranderingen 
daarvoor leiden tot nieuwe functies en het verdwijnen 
van functies. Omdat we alle medewerkers willen 
helpen “arbeidsmarkt-gereed” te zijn, ondersteunt VGZ 
medewerkers onder andere door een loopbaanscan en 
een persoonlijk coachingsgesprek. 

Daarnaast biedt “Zelf aan Zet” (ons platform voor 
medewerkers om zichzelf te ontwikkelen) veel ver-
schillende mogelijkheden om bij te blijven en aanvul-
lende kennis en vaardigheden te verkrijgen. Daar waar 
we afscheid moeten nemen van medewerkers, 
ondersteunt het sociaal plan deze medewerkers bij 
het vinden van een nieuwe baan. 

agile
way of working

lean
way of working

zelforganisatie
way of working

Bij Coöperatie VGZ werken we Agile om wendbaar in 
te spelen op veranderende omstandigheden. Dit doen 
we onder andere met multidisciplinaire teams, kort-cy-
clisch werken waarbij continu feedback wordt 
gevraagd aan de klant. Zo zijn we in staat om maxi-
maal klantwaarde te leveren met de beschikbare 
capaciteit.

Bij Zelforganisatie wordt het primaire proces en het 
vertrouwen in de kennis en kunde van de teamleden 
centraal gesteld met als doel toename van medewer-
kerstevredenheid, besparing van overheadskosten, 
kortere overleglijnen, minder regelgeving maar boven-
al een grotere klanttevredenheid.

De kern van de Lean werkwijze is samen met je team 
goed leren kijken naar je eigen werkprocessen en die 
zelf verbeteren. Wat gaat goed en wat kan beter? Zo 
kan iedereen bijdragen aan betere prestaties voor 
onze klant.

https://www.youtube.com/watch?v=tefkYFLBVs8


9

Talentontwikkeling 
Bij VGZ staat talent centraal. Iedereen kan zijn of haar 
talent ontwikkelen, bijvoorbeeld via  Mijn Koers, POB, 
ontwikkelproeftuinen en talentenprogramma’s. 

Mijn koers
Mijn Koers biedt de medewerker handvaten om het 
gesprek te voeren over zijn/haar bijdrage aan de 
VGZ-doelstellingen en zijn/haar persoonlijke ontwikke-
ling. De zogenaamde koersgesprekken voert de 
medewerker met de collega die hem/haar het beste 

vooruit kan helpen in de persoonlijke ontwikkeling. Dit 
kan ook  een niet-leidinggevende collega zijn. Dit past 
bij onze Way of Working. Daarbij past ook dat we 
beoordelen en belonen niet meer aan elkaar hebben 
gekoppeld, omdat deze koppeling niet meer het beste 
middel bleek om medewerkers te motiveren en de 
prestaties te vergroten.

POB en ontwikkelproeftuinen
Medewerkers krijgen elk jaar een persoonlijk oplei-
dingsbudget, dat ze zelf kunnen inzetten om de eigen 
inzetbaarheid en ontwikkeling te bevorderen. Daar-
naast kennen we ontwikkelproeftuinen, waar mede-
werkers tijdelijk kunnen werken in een ander team om 
meer kennis en inzichten van buiten het eigen team te 
krijgen. 

Talentenprogramma’s 
Medewerkers van VGZ kunnen deelnemen aan diverse 
talenttrajecten. Via deze trajecten stimuleren wij de 
doorstroom van talenten en/of vergroten wij het 
meesterschap. Het zijn programma’s waarin talenten 
werken aan hun eigen ontwikkeling, zowel op persoon-
lijk vlak als op het gebied van kennis en samenwer-
king. 
Voor (nieuwe) leiders zijn er o.a. trainingen op het 
gebied van interactief leiderschap. Ook bieden we 
traineeships aan voor pas afgestudeerden, waar ze in 
twee jaar verschillende opdrachten en opleidingen 
doen. 

Talent inzetten voor een goed doel
Graag faciliteren en ondersteunen we actief de 
maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers. 
Als onderdeel van de cao hebben we werkuren 
vastgesteld voor medewerkers die zich inzetten als 
werknemer-vrijwilliger. Jaarlijks organiseren enthousi-
aste medewerkers samen met staf en cliënten van 
zorginstellingen vrijwilligersprojecten met en voor 
kwetsbare zorgdoelgroepen. Zo doen we me aan 
NLDoet en de landelijke Prokkeldagen (ter ondersteu-
ning van mensen met een licht verstandelijke beper-
king) en zijn er acties rondom Sinterklaas en Kerstmis. 
Daarnaast moedigen we teams aan van teamuitjes 
ook MVO-uitjes te maken. 



   Diversiteit en inclusie 

   diversiteit
        en inclusie 

We streven als werkgever naar een inclusieve 
cultuur waarin we diversiteit omarmen en waar 
iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. 

Vrouwen bij VGZ
We willen meer vrouwen op leiderschapsposities 
binnen onze organisatie. Hiervoor stimuleren we 
ook de interne doorstroom van talentvolle vrouwen, 
o.a. door trainingen (zoals Carrière boosters voor 
vrouwen). We vinden het bij VGZ normaal dat 
mannen en vrouwen voor hetzelfde werk hetzelfde 
verdienen. 
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Culturele diversiteit
Binnen VGZ vinden wij het belangrijk dat er bewust-
wording en begrip is rondom culturele achtergronden. 
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn binnen onze 
organisatie. Zo hebben we in Arnhem een gebeds-
ruimte, waar medewerkers van alle religies tot bezin-
ning kunnen komen. Daarnaast bieden de bedrijfsres-
taurants in Eindhoven en Arnhem halal eten. 

Het gaat om talent (en niet om wat ie-
mand niet kan)
Het uitgangspunt bij VGZ is het inzetten van potentieel 
talent. Dit betekent dat iemands kwaliteiten en vaar-
digheden leidend zijn. Zo maken we arbeidsplaatsen 
beschikbaar voor mensen met een arbeidsuitdaging. 
VGZ stimuleert het aantrekken van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we onder 
andere door samen te werken met verschillende 
organisaties, zoals de sociale onderneming Onbeperkt 
aan de Slag. 

Goed werkgeverschap ook voor mensen 
niet in dienst
Met het ondertekenen van de “Werkcode” willen we 
één arbeidsmarkt realiseren voor alle werkenden, voor 
mensen in dienst en mensen die niet in dienst zijn. En 
daarmee zijn het ook uitgangspunten voor goed 
werkgeverschap én goed opdrachtgeverschap. 

Deze uitgangspunten zullen de komende jaren 
richtinggevend zijn bij het maken van afspraken in 
de cao en met uitzend- en detacheringsbedrijven. 

 

De uitgangspunten zijn: 
 � Werkenden die gelijk werk verrichten worden 

gelijkwaardig beloond en gewaardeerd
 � Werkenden hebben toegang tot voorzieningen 

voor arbeidsongeschiktheid en pensioen
 � Werk wordt georganiseerd in duurzame 

arbeidsrelaties
 � Goed werkgeverschap is ook goed opdracht-

geverschap
 � Werken bij een van de aangesloten organisa-

ties draagt bij aan het vergroten van arbeids-
marktwaarde van mensen 

https://reflect.media/to/pdf/20191209-werkbeweging_code.pdf


Kijk op

www.cooperatievgz.nl
    voor meer informatie 
    en contactgegevens
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https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz
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