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Sinds 1 december 2018 bestond het
s�ch�ngsbestuur uit:
- Ton Snepvangers (voorzi�er)
- John Wijers (penningmeester)
- Simon Jonker (secretaris).
Met ingang van 1 januari 2022 hee� Ton
Snepvangers zijn taken neergelegd en
komt het voorzi�erschap van de s�ch�ng
in handen van Bert Verweij.
Het werk van De Werkwissel
wordt gedaan door twee enthousiaste
professionele loopbaanbegeleiders:
- Petra Akkerman is met ingang van 1 april
2019 in dienst getreden van de S�ch�ng.
- Simon Jonker is al sinds juli 2015 als
vrijwilliger werkzaam bij de S�ch�ng.
Het werk van De Werkwissel wordt in 2021
mede mogelijk gemaakt door:

VOGELGEZANG
FOUNDATION

Ondernemers schreeuwen om personeel.
Maar ondertussen schrij� de Nederlandse
samenleving honderdduizenden mensen af
die langdurig in de bijstand zi�en. Bijna een
half miljoen mensen zi�en al jarenlang, dag in
dag uit, uitzichtloos op de bank. Wie langer
dan een jaar in de bijstand zit, maakt nauwelijks kans op een nieuwe baan: dat geldt voor
8 op de 10 bijstandsontvangers.
De kansen op werk zijn niet groot voor veel
mensen in de bijstand. Je hebt in Nederland al
heel snel een afstand tot de arbeidsmarkt.
Als je een jaar niet gewerkt hebt, is dat voor
werkgevers een signaal dat er iets met je is.
Op papier worden mensen niet afgeschreven.
Maar in de prak�jk richten gemeenten hun
schaarse middelen vooral op mensen die
kansrijk zijn.
Hoogleraar inclusieve arbeidsmarkt Irmgard
Borghouts van Tilburg University noemt het
opvallend dat in deze �jd van hoge krapte de
groep langdurig werklozen zelfs groeit.
“Het aanboren van deze groep werklozen
dient zowel een maatschappelijk als economisch belang, want werkloosheid leidt ook
vaak tot mentale gezondheidsproblemen,
blijkt uit ons onderzoek,” aldus Borghouts.
“Die leiden op hun beurt tot hogere gezondheidskosten waar de gehele maatschappij wat
van merkt. Het lang niet hebben van een baan
tast je eigenwaarde aan.”
Jacqueline Menks (60) is langdurig werkloos:
ze kan al meer dan twee jaar geen baan vinden, ondanks de krappe arbeidsmarkt.
Daar baalt ze van. "Ik verbaas me dat er
zoveel werk is en ik niet word aangenomen.
Het gaat erom dat ik meedraai. Ik heb een
leuk leven, maar heb niks om voor op te
staan. Ik heb geen ritme, dat werkt niet. Ik wil
mensen om mij heen en doen waar ik goed in
ben. En dat is echt een heleboel."
En juist voor mensen als Jacqueline zet De
Werkwissel zich dagelijks in. De Werkwissel
zoekt nieuwe wegen. Ze ondersteunt met veel
enthousiasme en crea�viteit werknemers en
werkgevers bij het vinden van nieuwe vormen
van inclusieve werkgelegenheid in een samenleving waarin mensen niet langer meer s�lzwijgend worden afgeschreven.
Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij
en voorzi�er S�ch�ng De Werkwissel
Leiden, 28 december 2021
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De Werkwissel in het kort
Doelstelling
S�ch�ng De Werkwissel verleent individuele
begeleiding aan werkzoekenden uit Leiden en
omliggende gemeenten, die niet op�maal begeleid kunnen worden via de gebruikelijke
begeleidingstrajecten en die zelf niet beschikken over de (financiële) middelen.
Sinds ruim twee jaar hebben we vooral te
maken met werkzoekenden met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt.
Vaak is er dan sprake van een (�jdelijke) psychische of fysieke beperking. Denk hierbij onder
andere aan burn-out klachten, depressie, gedeeltelijke AO, dyslexie en werkzoekenden met
een migra�e achtergrond. Deze mensen
hebben dan ook vaak intensieve begeleiding
nodig.

Missie en Visie
Wij vinden dat werk meer is dan een bron van
inkomen. Werk betekent voor velen een bron
van maatschappelijke erkenning en waardering.
Een gevoel van zelfstandigheid, je eigen broek
op kunnen houden. Van midden in het leven
staan. Een belangrijk aanhech�ngspunt voor
sociale netwerken.
Mensen die te lang op afstand van de arbeidsmarkt staan, raken steeds meer geïsoleerd in
onze maatschappij. Jarenlange werkloosheid en
a�ankelijkheid van een uitkering gee� mensen
het gevoel dat ze er niet echt meer bij horen.

Steeds afgewezen worden, tast niet alleen het
gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen
aan, maar maakt mensen ook gefrustreerd,
opstandig of totaal apathisch en inert.
In de bijstand wordt gesproken over het “granieten bestand”, geen beweging in te krijgen,
een verloren zaak. Voor medewerkers van het
UWV of aanpalende gesubsidieerde ini�a�even
is het geen aantrekkelijke doelgroep voor snelle
successen. Dat maakt de nood in deze doelgroep er niet minder om.
Er is in onze ogen een moreel en belangrijk
maatschappelijk belang gediend met de zorg
voor deze mensen. Wij schrijven mensen niet
af en gunnen ieder mens het recht op zijn of
haar plek in onze maatschappij met de mogelijkheid om talenten naar vermogen in te ze�en
met als resultaat een gezond gevoel van zelfwaardering.
S�ch�ng De Werkwissel gaat de uitdaging aan
om juist met deze mensen weer de aanslui�ng
te vinden bij onze maatschappij en de arbeidsmarkt. Dat is meestal geen eenvoudige klus,
dat vraagt vaak geduld en een lange adem,
maar dat maakt het werk van De Werkwissel
ook zo uniek in deze �jd.
Wij zoeken naar verbinding, naar mogelijkheden om kwetsbare mensen een volwaardige
plaats te geven te midden van werkkringen die
oog hebben voor het welzijn van hun medewerkers.
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Crisis en krapte
We dachten in augustus nog dat het coronavirus op zijn retour was maar nu, vier maanden
later, zien we dat het coronavirus in alle hevigheid is teruggekeerd.
We tellen momenteel ruim boven de 15.000
besme�ngen per dag en krijgen te maken met
steeds strengere maatregelen om het virus
onder controle te krijgen. Inmiddels zijn we
weer beland in een lockdown. Hoe zullen onze
kandidaten nu weer reageren?

De noodklok
We zijn van de ene crisis in de andere gerold.
Ondernemers luiden opnieuw de noodklok.
Nu vanwege een heel ander probleem: het
tekort aan personeel.
•

•

•

•
•
•

In de sectoren die zijn getroffen door de
pandemie zijn veel mensen vertrokken.
Sommige werkenden gingen aan de slag in
andere sectoren.
Waar al een tekort aan arbeidskrachten was
en die niet te lijden hadden onder de
coronacrisis, is het tekort onverminderd
groot gebleven.
Sommigen vonden een andere baan maar je
kunt niet zomaar van de horeca naar een
hightechbedrijf overstappen. In de getroffen
sectoren staan ze nu met lege handen.
Veel minder jongeren zijn gaan werken. Zij
kiezen voor doorleren.
Migranten zijn teruggegaan naar hun land
van herkomst.
Door de loonsubsidie zi�en nog steeds veel
werkenden thuis.

Mismatch
Steeds meer vacatures worden niet ingevuld.
Het economisch herstel maakt duidelijk dat er
een grote mismatch is op de arbeidsmarkt. Dit
komt o.a. doordat werkgevers vaak geen
concessies willen doen.
Zij zijn op zoek naar full�mers, stellen hoge
eisen aan ervaring en directe inzetbaarheid en
nieuwkomers moeten flexibel met de uren
kunnen omgaan.
Het vinden van personeel wordt een steeds
groter probleem. In bijna alle sectoren wordt
het moeilijker om geschikt personeel te vinden.

Bas
Bas, een kandidaat in begeleiding is werkzaam als barman in een sportclub. Hij heeft
kenmerken van autisme. Dit uit zich o.a.in
zijn werk doordat hij niet flexibel is en een
sterke behoefte heeft aan duidelijke instructies. Regelmatig krijgt hij het verwijt dat hij
zijn werk niet goed doet. De communicatie
tussen hem en zijn werkgever verloopt stroef.
Regelmatig botst het tussen hem en zijn
manager. Bas vindt dat er niet naar hem
wordt geluisterd en ervaart dat hij niet
serieus wordt genomen. Dit heeft er toe
geleid dat Bas slecht slaapt, met tegenzin
naar zijn werk gaat, veel stress ervaart. Een
burn-out ligt op de loer.
Zijn manager kan niet handig met de situatie
van Bas omgaan. Deze vervelende gang van
zaken is geëscaleerd en nu zit Bas ziek thuis.
Hij heeft besloten om ander werk te zoeken.
Hij heeft een klein inkomen. Een betaalde
coach kan hij zich niet permitteren en hij
komt in contact met De Werkwissel.
Zijn 2de sollicitatie is raak. Hij krijgt een baan
aangeboden als gezinshulp. Aan het einde
van het gesprek krijgt hij het contract met
het verzoek om dit nu te tekenen. Het gaat
hem veel te snel. Hij heeft twijfels of deze
baan bij hem past, maar neemt de baan toch
aan.. Hij accepteert hiermee dat hij een
onzekere toekomst tegemoet gaat.
De twijfels blijven. We gaan opnieuw in
gesprek: Hij is helemaal niet opgeleid als
gezinshulp, het is zwaar werk, het zijn lange
dagen en hij krijgt te maken met onregelmatige diensten. Zijn beperking zit hem hierbij in
de weg, zegt hij.
Al pratende komt Bas erachter dat hij zijn
huidige werk best leuk vindt. Hij heeft veel
vrijheid en de werktijden zijn gunstig. De
betaling is oké.
Echter een heldere communicatie ontbreekt
en daardoor is niet duidelijk wat er van hem
verwacht wordt. We spreken af dat hij in
gesprek zal gaan met zijn manager en het
bestuur. Samen maken ze duidelijke afspraken over het verbeteren van de communicatie. Het is een fijn en constructief gesprek
zegt Bas later. Hij is er heel blij mee.
De dag voordat hij moet beginnen als
gezinshulp laat hij zijn nieuwe werkgever
weten dat hij afziet van deze baan en zegt:
“dit werk past niet bij mij”. De nieuwe
werkgever is met deze gang van zaken op z’n
zachtst gezegd niet blij.
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Werkloosheid historisch laag

Extra aandacht

Het aantal werklozen nam in de beginperiode
van de pandemie drama�sch toe. De verwach�ng in 2020 was dat de werkloosheid zou oplopen naar 6,3%. Dit is gelukkig niet uitgekomen.

Onze kandidaten vragen extra aandacht. Waarom?
Omdat het voor hen vrijwel niet mogelijk is om
direct in te stromen in een reguliere baan. Ze
hebben vaak een uitkering of een laag inkomen.
Zijn vaker werkloos. Het steeds afgewezen worden
doet wat met hun zel�eeld.
De werksitua�e moet veelal worden afgestemd op
wat zij aankunnen. Deze factoren - en er zijn er
nog meer - maken het extra moeilijk om passend
werk te vinden.

Nu, 19 maanden na het begin van de coronacrisis, is de werkloosheid 2,7 % en zit nu
(17-12-2020) rond de 250.000 duizend. Dit is
historisch laag. Het aantal openstaande vacatures is inmiddels de 350.000 gepasseerd.

Steun en begeleiding
Veel werkzoekenden kunnen bij de overheid,
gemeente en werkgevers een beroep doen op
allerlei regelingen. Zij krijgen ondersteuning bij
het zoeken naar werk. Maar dat geldt lang niet
voor iedereen.
De Werkwissel begeleidt juist de mensen die
geen beroep kunnen doen op deze
voorzieningen. Wij hebben geen financiële
rela�e met de overheid of gemeente. Hierdoor
zijn wij vrij van allerlei verplich�ngen en niet
gebonden aan overheidsregels. Door onze
ona�ankelijkheid voelen onze kandidaten zich
bij ons veilig. Ze ervaren dat ze gezien worden.

De mensen van De Werkwissel
De groep werkzoekenden van De Werkwissel is
zeer divers. Het zijn veelal mensen die graag
willen werken, maar dit niet (kunnen) doen of
minder uren dan gewenst. Zij zijn veelal langdurig werkloos en lopen tegen hun eigen beperking op. Zij hebben al van alles geprobeerd
om aan het werk te komen maar zi�en nog
steeds thuis op de bank. Het zijn:
•

•
•
•

Mensen met een beperkte inzetbaarheid,
een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering. ontmoedigde werklozen, deel�jdwerkers en migranten
Werkzoekenden die geen recht meer
hebben op een WW uitkering
Mensen in de ziektewet
Mensen met psychische beperkingen als
gevolg van o.a. burn-out, au�sme,
bovenma�ge stress en trauma’s

Bij het zoeken naar werk krijgen ze te maken
met werkgevers die hoge eisen stellen en het
maar las�g vinden, ondanks de subsidies, om
iemand met een beperking in dienst te nemen.
Want iemand met een beperking kost nu
eenmaal veel energie.

Hoe geven we die extra aandacht? Eerst vertrouwen winnen. Vaak zijn onze kandidaten teleurgesteld in de overheid omdat ze geen aanspraak
kunnen maken op ondersteuning. We nemen
uitgebreid de �jd voor het voortraject en leggen
geen druk op het resultaat.

René
Het CV van René ziet er indrukwekkend uit. Hij is
bioloog en heeft zich gespecialiseerd in
gewasbescherming. Veel kennis en ervaring heeft
hij hierin opgedaan. Is werkzaam geweest als
wetenschappelijk medewerker. Hij is 54 jaar,
nieuwsgierig en enthousiast
Je zou met een dergelijk CV mogen verwachten
dat er voor René werk genoeg is.
Zes jaar geleden kreeg hij een dubbele burn-out.
Vanaf dat moment is het vallen en opstaan. Hij
heeft moeite zich te concentreren, kan niet te veel
werkdruk hebben, heeft structuur nodig en is
beperkt inzetbaar. Hij heeft een WIA uitkering
maar die is te laag om van te leven. Hij komt niet
in aanmerking voor ondersteuning. Hij heeft veel
gesolliciteerd maar dat leidde niet tot een baan.
René is er de man niet naar om stil te zitten. Als
vrijwilliger heeft hij zich aangesloten bij een
vereniging die zich bezig houdt met biodiversiteit.
Hij is daar wekelijks mee bezig en zijn belangstelling hiervoor is verder gegroeid. Recentelijk
heeft hij een cursus bodemcoach gevolgd. Als
bodemcoach geef je advies aan een agrarisch
bedrijf over biodiversiteit en waar op het land dit
kan worden toegepast. De kosten van de cursus
heeft hij betaald van zijn kleine financiële buffer.
Gezien de maatschappelijke belangstelling voor
biodiversiteit hoopt hij zo zijn kans op werk te
vergroten.
De druk vanuit de WIA om te solliciteren is er nog
steeds. Tijdelijk heeft hij voor twee dagen in de
week werk in de groenvoorziening. Dit werk is ver
beneden zijn niveau en dit frustreert hem. Het
levert hem een klein bedrag per maand op. Als
eind van dit jaar deze werkzaamheden stoppen
dan weet hij niet hoe het verder moet.
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sluiten aan op wat hen werkelijk bezighoudt.
We kijken realis�sch naar wat de arbeidsmarkt
hen te bieden hee�. We zoeken een werkgever
die de juiste intensieve ondersteuning kan
geven. Daarbij gaat het vaak om maatwerk.
Als de kandidaat werk hee� gevonden is de
mo�va�e vaak meer doorslaggevend dan de
opleidingsachtergrond of de specifieke ervaring.
Dit is vooral belangrijk in de beginperiode.
We blijven ons bij het begeleiden naar werk ook
richten op het ontwikkelen van persoonlijke
vaardigheden van de kandidaat. We ervaren dat
dit helpt om tot een succesvolle plaatsing te
komen

Buitengesloten
Tijdens het intakegesprek laat Gina (53)
weten dat zij op korte termijn een betaalde
baan nodig hee�.
Ruim 4 jaar geleden is zij ontslagen op haar
werkplek. Een werkplek met dierbare herinneringen. Het was haar droombaan. Ze werkte er meer dan 25 jaar.
Toen het team 6 jaar geleden onverwacht
uitgebreid werd met een ambi�euze jongeman, veranderde de dynamiek in het team en
ook haar posi�e. Haar au�s�sche eigenschappen werden duidelijk zichtbaar voor de groep
en de irrita�es van teamleden namen toe.
Toen bars�e de bom en ontstond er een pi�g
werkconflict met de nieuwe collega. Voor de
komst van deze nieuwe collega werd zij door
haar team geprezen om haar inhoudelijke
bijdragen. Na het conflict voelt ze zich aan de
kant gezet door haar werkgever.
Ze func�oneert slecht, maakt zich grote
zorgen en verliest haar baan. Ze glijdt verder
af in een diep dal. Voor ze het wist kwam ze
terecht in nega�eve patronen. In angst en
moedeloosheid.
“Ik voelde me le�erlijk bevriezen, want ook
het buitensluiten raakte me diep”, zegt ze. Ze
vraagt hulp bij een psycholoog, die haar
behandelt voor haar zwaar depressieve
gevoelens en gedachten. Ook biedt hij Gina
ondersteuning bij het hervinden van een
dagritme en structuur in de week.

Wanneer haar spanningen iets in intensiteit
afnemen en ze niet meer hele dagen opgeslokt wordt door sombere gedachten, meldt
Gina zich bij de Werkwissel.
Gina laat weten dat ze zich gehoord voelt in
onze gesprekken. Na een fase van elkaar leren
kennen en opstarten is er ruimte om situa�es
in kaart te brengen waarop zij trots is.
Dat gee� haar een “boost” en blijkt een eerste kantelpunt in het traject. Ze viert dit resultaat met een lekkere trakta�e.
Dan vervolgen we onze reis met voorbereidingen voor de zgn. netwerkgesprekken, waarin
haar drijfveren en talenten aan het licht
komen.
Tijdens een van de oefeningen klinkt zij overtuigd, wanneer zij uitspreekt: “Daar wil ik
heen!”. Het gee� haar energie en focus om
een concreet beeld van haar nieuwe beoogde
werkplek en haar rol binnen een klein team te
visualiseren.
Het proces versnelt: het updaten van haar cv
en de heroriënta�e op banen. Op haar pad
ontmoet ze een aantal interessante netwerkcontacten. Na 10 maanden volgt de beloning
van het werkproces.
Gefeliciteerd met je nieuwe baan Gina!
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Joris

Rikkie’s overwinning

Joris (27) vertelt �jdens de intake:
“Ik kan niet werken onder werkdruk. Stemmingswisselingen houden me af van mijn dagtaken. Ik kan sowieso niet te veel prikkels op
een dag verdragen. Ik voel me onzeker. Ik ben
een reuze perfec�onist want alles wat ik doe
wil ik in één keer goed doen. Ook ben ik ervan
overtuigd geraakt dat ik de dingen die ik wel
doe, niet goed genoeg doe. Ik twijfel over
beslissingen die ik moet nemen en voel me
snel afgewezen door anderen. Daarnaast heb
ik een behoorlijke schuld. Omdat ik het niet
meer alleen aankon, heb ik uiteindelijk wekelijkse therapeu�sche ondersteuning vanuit
GGZ ontvangen.”

In het verleden hee� ze een blauwe maandag
administra�eve werkzaamheden verricht in
de ICT-sector. Dat werk gaf haar geen inspira�e en plezier. Werken op een kantoor vindt ze
beklemmend en extreem stressvol.

Ondanks zijn faalangst en dagelijkse stress,
wil hij graag middels een Werkwisseltraject
werken aan het vinden van een passende
vrijwilligersbaan en vervolgens een par�me
betaalde baan.
Nadat zijn traject bij De Werkwissel is gestart,
wordt ook zijn schuldsaneringstraject in gang
gezet. Eindelijk mag hij zijn contract tekenen.
Dat gee� Joris een enorme opluch�ng omdat
hij nu toe kan leven naar een einddatum
waarop zijn schulden worden
kwijtgescholden. De spanning vermindert en
zodoende voelt hij ruimte in zijn hoofd om
andere doelen, zoals zijn werkdoel, na te
streven.
Wat zou de Werkwissel voor hem kunnen
betekenen? Na een fase van oriënta�e en
kennismaking, spelen we het kwaliteitenspel.
In welke kwaliteit herkent Joris zichzelf? Zijn
vertrouwen in zichzelf is de afgelopen maanden beetje bij beetje gegroeid.
Joris hee� de moed gevonden om te kiezen
voor drie kwaliteiten waarin hij zichzelf
herkent. Na vragen over en weer herinnert hij
voorbeelden uit zijn school�jd en toen hij nog
een klein jochie was. In die verhalen komen
zijn talenten tot hun recht. ‘Wow, wat tof!’
Joris glundert er wat bij…
Samen oriënteren we ons op de volgende stap
van het plan.

In ons gesprek leg ik Rikkie een uitgebreide
mo�vatoren-stellingenlijst voor. Rikkie volgt
haar eerste impuls wanneer ze de vragen over
werk- en levensdilemma’s beantwoordt.
De resultaten van deze opdracht toetsen we
vervolgens. Daarbij richten we ons nu met
name op de vraag welke zaken haar mo�veren en demo�veren. Ik ben nieuwsgierig naar
haar inscha�ng. Welke steun uit de omgeving
hee� Rikkie nodig om goed te kunnen
func�oneren op een werkplek?
Het helpt haar om deze aandachtspunten op
te schrijven en uit te spreken. Van groot
belang voor haar is onder meer: een posi�eve
benadering van haar leidinggevende, het
geloof in haar talent en het bieden van kansen.
Ze wil helderheid over wat er van haar verwacht wordt, maar ook wil ze omringd worden door een leidinggevende of een collega
die vakinhoudelijk in staat is om haar te begeleiden en verder te ontwikkelen. Haar kwaliteiten en persoonlijke capaciteiten wil zij in
haar werk toepassen.
Is dat te combineren met haar voorkeur voor
thuiswerken, online? Want ze hee� ook
aangegeven dat ze zo min mogelijk prikkels
vanuit de omgeving wil ontvangen. Ook wil ze
in de gelegenheid zijn om zelf haar �jd in te
delen en par�me te werken, zodat ze minder
werkdruk ervaart. “Het lucht me op om het
he� in eigen hand te nemen.”
Ik zie een traan over haar wang rollen en rode
blosjes. Zij ervaart dat ze een stap hee� gezet
en we gaan op onderzoek uit naar de mogelijkheden.
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Resultaten
De resultaten van het afgelopen jaar in
vergelijking met die van de afgelopen vijf:

*) We tellen 65 kandidaten als totaalresultaat. Hiervan worden 12 mensen nog begeleid hoewel zij al
vrijwilligerswerk of een baan hebben gevonden. Een aantal vrijwilligers wil doorgroeien naar betaald
werk en een aantal mensen die net zijn gestart in hun baan willen voorlopig nog worden begeleid om
houvast in hun baan te creëren. Medio december hebben we formeel nog 55 geregistreerde
kandidaten in ons ac�eve bestand.

Problemen
1

Van de 55 kandidaten die wij in ons bestand hebben zijn er 37 (67 %)
die dagelijks te maken hebben met verschillende problemen. De
begeleiding wordt hierdoor complex. Het vinden van passend werk
een uitdaging. Wij hebben in de grafiek de problemen van onze
kandidaten zichtbaar gemaakt en ingedeeld in 4 hoofdgroepen.
1) bovenma�ge stress: Dit uit zich bij onze kandidaten in o.a.
overspannenheid, (over) vermoeidheid , burn-out.
2) lichamelijk beperkt: Dat vraagt om aanpassingen op het werk.
3) mul�problema�ek: Het gaat hierbij om o.a. angsten, depressies,
psychoses, trauma’s, ADHD en ADD.
4) au�sme: Het betre� een beperking in het au�s�sch spectrum:
Dit uit zich o.a. in weinig of geen flexibiliteit, behoe�e aan een
strakke structuur, focus op één onderwerp, duidelijke instruc�es
en werken in een omgeving met weinig prikkels.
Een extra complica�e waar sommige van onze kandidaten mee te
maken hebben is het feit dat zij de Nederlandse taal niet (voldoende)
beheersen.

8

23
5

Bovenma�ge stress
Lichamelijke beperking
Mul�problema�ek
Au�sme
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Guus maakt werk van werk!
Samen met het sociaal wijkteam gaan we in
gesprek met een man die eind vorig jaar uitviel.
Er volgde ontslag. Een aantal jaren geleden
hee� hij al eens ruim 9 maanden thuisgezeten
met een burn-out.
Houdt hij het werken in de zorg nog wel vol? Wil
hij in de toekomst nog wisselende zorgdiensten
draaien? Waar hee� hij nu eigenlijk plezier in?
Waar wordt hij gelukkig van?
Na een scheiding is hij alleenstaand en hee� hij
naast de zorg voor zijn kinderen, ook de zorg
voor zijn dementerende vader. Hij maakt zich
ongerust over zijn financiële situa�e en zijn
kinderen. Daarnaast wordt hij geconfronteerd
met een dementerende rela�ef jonge vader die
met grote schreden achteruitgaat.
Wanneer Guus met De Werkwissel in contact
komt, is hij al een aantal jaren niet meer ac�ef
in het arbeidsproces. Door alle zorgen geloo� hij
eigenlijk niet meer in het vinden van een baan
waarin hij plezier hee�. Toch moet hij gezien de
financiële druk nu “werk maken van het verkrijgen van werk”.
Grenzen stellen is een grote uitdaging, zowel op
het werk, als in de gezinssitua�e. Hij wil er zo
graag voor de ander zijn, en het zo graag zo
goed mogelijk doen, dat hij keer op keer doorslaat in zijn zorg voor de ander. Het perfecte
verjaardagscadeau en de lekkerste maal�jden.
Zijn thuiswonende kinderen maken daar dankbaar gebruik van. Het lukt niet om een passende
balans te vinden. Hij ervaart veel spanningen in
zijn lichaam en zijn gedachten maken hem
onrus�g.
We verkennen zijn typerende gedragspatroon.
Hij typeert het als volgt: “ik wil heel graag
aardig en behulpzaam zijn en heb de neiging
vooral aan de ander te denken.”
Hoe kan hij een pas op de plaats maken, rust
creëren en vanuit deze posi�e kijken naar wat er
is, naar de situa�e waarin hij zich nu bevindt?
“Wat heb je nodig?”, vraag ik. Die vraag neemt
hij mee naar huis.
Hij antwoordt: “Eigenlijk is het heel simpel. Ik
wil weer wandelen, lekkere en gezonde maal�jden maken en vooral ook met verschillende
mensen samen iets doen. Dat is in het slop
geraakt de laatste jaren.”

Rekening houdend met de coronamaatregelen,
weet hij meer en meer invulling te geven aan
zijn eigen behoe�en. Hij wordt zich bewust van
wat zijn behoe�en zijn om goed te kunnen
func�oneren, ook later op een werkplek.
Oefeningen rondom grenzen stellen geven hem
inzichten in zijn onderliggende reac�epatronen.
Hij ziet dat hij bepaalde situa�es ook zelf in
stand houdt.
Guus raakt geïnspireerd door zijn inzichten en
maakt de keuze om te werken aan het veranderen van zijn voorkeurss�jl. Hij oefent eerst met
alterna�eve reac�emogelijkheden in privésitua�es.
Daarna komt er ruimte om prak�sch aan de slag
te gaan. We updaten zijn CV, dat aansluit op de
eerste baan waarop hij wil reageren. Bij deze
organisa�e wordt hij afgewezen, maar Guus
blij� volhouden. We blijven werken aan het
aanscherpen van zijn CV en zijn mo�va�ebrieven.
Tijdens het sollicita�etraject blij� hij zijn inten�e
richten op zijn doelen. Op zijn verzoek ontmoeten we elkaar wekelijks, want zo blij� hij alert op
de balans werk-privé, wandelt hij regelma�g
buiten en houdt hij focus op het bereiken van
zijn werkdoel.
Deze aanpak werpt na een aantal maanden zijn
vruchten af. Na een periode van netwerkgesprekken, ontvangt hij 2 zinvolle verwijzingen.
Guus is inmiddels begonnen met zijn nieuwe
baan en hee� het naar zijn zin. Hij is opgelucht
dat hij zijn kinderen het “goede” voorbeeld kan
geven.
Nu hij meer rust en vertrouwen uitstraalt, valt
hem op dat zijn vader ook meer rust hee�.
In het nieuwe jaar maakt hij graag nog een
aantal malen gebruik van de begeleiding.
Hij wil zich niet laten verleiden om in oude valkuilen te stappen en wil gaan voor een langdurige werkrela�e met zijn nieuwe werkgever.
Top Guus!
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