
SAMEN VERRIJKEN
 WIJ DE TOEKOMST

VAN WERK.

The way we work @ Inhealth

Denken in rollen en  
verantwoordelijkheden

Wij zijn holacratisch georganiseerd, wat betekent 
dat we de autoriteit verdelen over alle collega’s. 

Simpelweg betekent dit dat we geen ‘baas’ hebben, 
maar uitgaan van zelfsturing. 

Iedereen vervult zijn eigen unieke ‘rol’ met  
duidelijke verantwoordelijkheden. Daarbij  
ben je zelf ‘manager’ van jouw eigen rol(len).  

Alle rollen werken samen aan hetzelfde 
gemeenschappelijke doel: de 

toekomst van werk verrijken.

Onze kernwaarden

We werken in co-creatie met onze klant,  
zijn innovatief, willen waarde toevoegen  

voor mens en organisatie en in al onze  
oplossingen en manieren van communiceren 

staat schoonheid voorop. Deze waarden  
kenmerken ons als bedrijf en de manier  

waarop we werken. Daar zijn we trots op.

Werken waar en  
wanneer je wilt

Creative Valley is onze thuisbasis; een  
inspirerende werkomgeving waar we samen  

komen om elkaar te ontmoeten, lekker te werken  
en waar we maar al te graag onze gasten  

ontvangen. Werk je liever op een andere locatie? 
Liever niet van 9 tot 5? Bij Inhealth krijg je  

veel vrijheid om je werk plaats- en  
tijdonafhankelijk uit te voeren.

We doen het samen 

We zorgen, luisteren en zijn er voor elkaar.  
We delen leuke en minder leuke gebeurtenissen met 

elkaar. We bieden ruimte voor kwetsbaarheid. 
Zodra er ‘spanningen’ zijn, worden deze in ons  

twee-wekelijks overleg besproken.  

In onze zelfontworpen App delen we gemaakt  
werk, succesjes, tips en gezellige foto’s.  

We zijn op de hoogte van elkaars  
persoonlijke situatie en houden  

rekening met elkaar. 

Goede  
thuiswerkfaciliteiten

De hele dag thuis achter je bureau? Liever niet. 
Waar mogelijk plannen wij onze vergaderingen 
wandelend. Als dat niet kan, dan vinden wij het 
belangrijk dat je zowel op kantoor als thuis goed 

je werk kunt doen. 

Voor goede thuiswerkfaciliteiten kun je  
altijd terecht bij onze officemanager. 
Liever werken op een flexwerkplek? 

Dat mag ook!

De allerleukste  
teamuitjes! 

Ergens in een hutje op de hei, een groot  
familiehuis of ergens onder een palmboom; we  
organiseren ieder jaar de leukste teamuitjes! 

Bij uitstek een goed moment om stil te staan bij 
onze eigen doelen en ambities. 

Tijdens dit soort dagen denken we met het hele 
team denken na over de strategie van ons  
bedrijf, nemen we beslissingen en maken  
we plannen voor de toekomst. Maar laten  

we vooral de borrel achteraf  
niet vergeten!

Feedback is  
een cadeautje

Door het geven van constructieve  
feedback helpen we elkaar en kunnen we  

samen groeien. Wij geven elkaar mondeling 
feedback of via de feedbackmodule in onze 

eigen app. En dat mag best een beetje  
kritisch zijn, want daar leren we van!

Jouw ontwikkeling

Jaarlijks krijg je een ontwikkelbudget wat  
je vrij kunt besteden. Je staat zelf aan het stuur 
om actief te werken aan jouw persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. 

Voor hulp of advies kun je altijd terecht bij jouw 
buddy of andere collega’s. Jouw buddy kan je  

helpen om je bewustzijn rondom je eigen  
energie, krachten, valkuilen en patronen  

te vergroten.

Balans is de  
sleutel tot succes

Bij Inhealth gaan we uit van werkweken van  
maximaal 32 uur. Deze uren mag je naar eigen wens 
indelen. Je houdt daarbij natuurlijk rekening met de 

collega’s met wie je samenwerkt. Uitgangspunt  
hierbij is dat we geloven dat er meer is naast je 
werk. Die extra dag is om een gezonde balans  

te behouden. 

Houd jouw gemaakte uren goed bij in Grip. Werk  
je een periode wat meer? Gun jezelf dan  

daarna eens een dagje vrij. Dit hoef je  
niet af te stemmen! 

Reis bewust

We werken graag zo efficiënt mogelijk en  
reizen daarom niet onnodig af naar de klant.  
We maken zelf of in overleg met de klant de  

inschatting of een fysieke ontmoeting wenselijk is. 

We stellen ons gastvrij op. Bij onze ‘homebase’ 
Creative Valley kun je altijd terecht.  

Met de auto of de fiets? Dan kiezen wij als  
rasechte Inhealthers natuurlijk altijd  

voor de fiets ;)

Samen verrijken wij de toekomst van werk.
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