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Interne Interventiewijzer Gezondheid & Welzijn  

 

Vrij toegankelijk Intern Aanbod 

Je Werkplek 
Kijk op de A-Z onder Werkplek, instellen werkplek hoe je je (thuis-)werkplek goed kunt inrichten. Wil je 
persoonlijk advies, neem dan contact op de arbo-coördinator van jouw organisatieonderdeel.  

Sporten bij een vereniging in de buurt 

Via BedrijfsFitnessOnline/Go-Vital sport je met collectiviteitskorting. Je kunt kiezen uit één van de part-
ners van Go-Vital op meer dan 727 locaties door heel Nederland. Op de site van Go-Vital staat onder 
partner locaties een overzicht van alle clubs en de kortingstarieven. Op de A-Z onder sport kun je hier 
meer over lezen. 

Sporten via de HvA 

Je kunt gedurende het gehele jaar kiezen uit een ruim aanbod van sportactiviteiten, bijna alle activiteiten 
zijn gratis. Mochten er toch kosten aan de sportactiviteit van jouw keuze zijn verbonden, dan staat dit erbij 
vermeld. Kijk voor het sportaanbod sport.mijnhva.nl  

Coaching & Begeleiding HvA Academie 

Coaching & Begeleiding is kosteloos voor alle medewerkers, ongeacht je functie of plek binnen de organi-
satie. De trajecten (teamcoaching, individuele coaching en intervisie) zijn proactief en preventief van op-
zet en bedoeld om jouw professionele ontwikkeling binnen de HvA in positieve zin te bevorderen. 

Thema’s: persoonlijke ontwikkeling, samenwerken en conflicthantering, werkdruk, werk-privé balans en 
thema’s in coronatijd. 
Informatie: HvA Academie 

Contact:    academie@hva.nl 

 

Online trainingen GoodHabitz 

(o.a. over metale/fysieke gezondheid, samenwerken, 

leiderschap, communicatie) 

 
De online trainingen van goodhabitz zijn opgebouwd uit filmpjes, artikelen en testvragen. Een greep uit 
het aanbod;   

- een andere manier van samenwerken 
- fysiek en mentaal topfit  
- blijf positief en energiek,  
- zelfreflectie en veerkracht 

 
Kijk voor het aanbod op: https://my.goodhabitz.com/sso/hva 
 

https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/ac-hr/werkplek/instellen-werkplek/instellen-werkplek.html
https://www.go-vital.nl/
https://bedrijfsfitnessonline.nl/nl/hva/tarieven-2
https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/communicatie/sport-voor-medewerkers/sport-voor-medewerkers.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw
https://sport.mijnhva.nl/
https://academie.hva.nl/nl/coaching/Paginas/default.aspx
mailto:academie@hva.nl
https://my.goodhabitz.com/sso/hva
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Online zelfhulp modules van Mirro  

voor de mentale gezondheid 

 
De modules van Mirro zijn ontwikkeld door professionals met deskundigheid op elk specifiek thema.  
Er zijn modules over; angst en paniek, alcohol, depressie, feedback en conflicthantering, geldzorgen, grip 
op coronastress, mantelzorg, piekeren, relatieproblemen, rouwverwerking, slaap lekker, somberheid, etc. 
 

 

HvA-talentmatch 

 
HvA-talentmatch is een online platform met daarop vraag en aanbod van tijdelijke opdrachten en exper-
tise en talenten binnen de HvA. Je kunt je expertise en talenten aanbieden of reageren op een geplaatste 
opdracht. HvA-talentmatch is bedoeld voor alle medewerkers die in dienst zijn bij de HvA en de UvA-me-
dewerkers van de gezamenlijke diensten die graag hun horizon willen verbreden en/of even iets anders 
willen doen binnen de HvA.  
 
Bekijk hier het aanbod: HvA-talentmatch. Log eerst in om het aanbod te kunnen bekijken. 

 

 

Intervisie voor 60-plussers 

 

 

 
Onder begeleiding van oud HvA medewerkers; Hanneke Stasse, Margriet Dijkmans van Gunst en David 
Noordhoff worden intervisiesessies voor 60-plussers georganiseerd. Je kunt hierbij denken aan onder-
werpen als het vitaal bereiken van de eindstreep. De exacte inhoud is afhankelijk van de inbreng van de 
deelnemers. Er zijn geen kosten aan deze intervisie verbonden. 
 
Aanmelden kan via: J.M.Stasse@hva.nl 
 

 

 

https://account.mirro.nl/dashboard
https://talentmatch.mijnhva.nl/
mailto:J.M.Stasse@hva.nl

