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Nieuws vanaf de werkvloer 
Een nieuw jaar, nieuwe kansen en helaas 
nog een beetje dezelfde uitdagingen als 
afgelopen jaar. We ploeteren voort door de 
coronamaatregelen en ondanks dat wij als 
organisatie uitgezonderd zijn en ons werk 
gelukkig wel nog mogen uitvoeren, is het 
aanpassen en oppassen. We besteden binnen 
ons team aandacht aan elkaars ervaringen en 
delen verhalen. We hebben ook veel aan de 
transparantie van jullie, diegene waar we over 
de vloer komen, dank daarvoor! Blijf in contact 
en vraag om hulp, heb oog voor elkaar en blijf 
gezond! 

De schijnwerper van de maand!
Deze maand willen we de schijnwerper laten stralen op 
Zero&Sano. Ze omschrijven zichzelf in een pakkende zin 
op de website: ‘De succesvolle tussenstap van kliniek 
naar maatschappij’. Zero&Sano is een relatief jonge 
organisatie die de laatste jaren hard aan de weg timmert. 
Met nieuwe locaties in Amersfoort en de aanstaande 
landing in Roermond, neemt deze methodiek, deze 
aanpak voor mensen die worstelen met verslaving, een 
steeds fundamentelere plek in. Het is meer dan een 
safehouse. Het is een prettige en veilige leefomgeving 
waar persoonlijke begeleiding en coaching wordt 
geboden. Alles gericht op een juiste en passende manier 
om de stap richting de maatschappij weer te kunnen 
zetten. Wij kennen de mensen achter deze organisatie 
en we staan helemaal achter hun aanpak, methode en 
ambitieuze ondernemersdrift! 

Klik hier voor meer informatie betreffende Zero&Sano 
en de nieuwe vacature die uitstaat voor de locatie in 
Roermond. 
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De gouden tip
De gouden tip deze nieuwsbrief is een podcast. 
Een tip die helemaal bij de tijd is, zeker als je soms 
wat uurtjes invulling zoekt en toch iets zinvols 
met je tijd wilt doen. In dit geval: De podcast 
psycholoog. Op dit moment 16 afleveringen over 
trauma, somberheid, maar ook humor en motivatie. 
Interessante gasten en prettige, vaak praktische 
tips. Te vinden op o.a. Spotify. Meer weten:  
De Podcast Psycholoog

https://www.depodcastpsycholoog.nl/
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