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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:

Woord vooraf
De zomer is in aantocht, het aantal vaccina�es
tegen Covid-19 in ons land is de 11 miljoen
inmiddels al weer ruim gepasseerd en lang-
zamerhand keert Nederland, in de woorden
van intensivist Diederik Gommers van het
Erasmus MC, “weer terug naar het nieuwe
normaal”.

Arnoud Boot, hoogleraar in ondernemings-
financiering en financiële markten aan de
Universiteit van Amsterdam, voorspelde on-
langs dat de Nederlandse economie binnen-
kort weer zal draaien als een �erelier, met
dezelfde acute tekorten aan werkkrachten die
we in 2019 hadden. Het UWV Leiden lijkt die
verwach�ng in haar prognoses voor 2022 te
beves�gen.

Toch verscherpte corona de contrasten in ons
land. Welgestelden hadden geen centje pijn:
direct in april 2020, toen centrale banken
star�en met hun steunprogramma’s, begon-
nen de aandelenkoersen te s�jgen en blies de
overtollige liquiditeit bubbels in de bitcoin.
Terwijl het beroep op de voedselbanken in het
coronajaar 2020 drama�sch toenam, werden
miljonairs in ons land naar scha�ng negen
miljard rijker.

Mensen met een flexibele aanstelling en zelf-
standigen in getroffen sectoren, raakten werk-
loos. Geregeld ging het daarbij om groepen
die weinig hulp of reserves hadden om deze
klap op te vangen: jongeren, mensen met een
migra�eachtergrond, met psychische proble-
men of een laag opleidingsniveau.

Waar de he�ige maar �jdelijke schok van de
coronacrisis bij hen doorwerkt in langdurige
armoede, onderwijsachterstanden en proble-
ma�sche schulden, zijn de mogelijkheden van
deze kwetsbare groepen om in de toekomst
op een zinvolle manier mee te doen aan onze
maatschappij dus nog steeds in het geding.

Corona legde op schrijnende wijze de groeien-
de tegenstellingen in onze maatschappij bloot
waar de Franse econoom Thomas Pike�y ons
in 2014 al op hee� gewezen, toen hij aan-
drong op een ingrijpende hervormingen.

Tot het zover is, kunnen kwetsbaren op de
arbeidsmarkt elk extra steuntje in de rug goed
gebruiken.

Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij
en voorzi�er S�ch�ng De Werkwissel

Leiden, 11 juni 2021
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Doelstelling
S�ch�ng De Werkwissel verleent individuele
begeleiding aan werkzoekenden uit Leiden en
omliggende gemeenten, die niet op�maal be-
geleid kunnen worden via de gebruikelijke
begeleidingstrajecten en die zelf niet beschik-
ken 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) psychi-
sche of fysieke beperking. Denk hierbij onder
andere aan burn-out klachten, depressie, ge-
deeltelijke 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 arbeids-
markt staan, raken steeds meer geïsoleerd in
onze maatschappij. Jarenlange werkloosheid,
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 “gra-
nieten 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 doel-
groep 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 moge-
lijkheid om talenten naar vermogen in te ze�en
en 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 arbeids-
markt. 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 mogelijkhe-
den om kwetsbare mensen een volwaardige
plaats te geven te midden van werkkringen die
oog hebben voor het welzijn van hun mede-
werkers.
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Het gaat weer beginnen
Het afgelopen jaar hee� geen van ons kunnen
voorzien welke invloed de coronacrisis hee� op
ons dagelijks leven, de economie en de arbeids-
markt.

Dit jaar verwacht DNB dat de economie een
eerste stap naar herstel zal maken. Nu de maat-
regelen zo vlak voor de zomer versoepelen, zien
we zwaar getroffen branches zoals bijvoorbeeld
de horeca, de reiswereld, de luchtvaart en de
middenstand weer stap voor stap uit het slop
komen na een zeer onzeker jaar.

De verwach�ng is dat de baanonzekerheid toe-
neemt omdat veel organisa�es zullen moeten
reorganiseren of de deuren alsnog moeten
sluiten. Ook al hebben een aantal van onze
kandidaten geprofiteerd van werk dankzij de
coronacrisis (denk aan een administra�eve baan
bij de GGD of een eenvoudige ICT baan);
daarentegen zijn er velen die bijvoorbeeld in de
(toeleveringsbedrijven van) de horeca werkten
hun baan kwijtgeraakt.
Ten opzichte van 2019 is het aantal bijstandsuit-
keringen volgens het CBS (1 maart 2021) met
14.000 gestegen (waarvan een toename van 12
procent bij jongeren tot 27 jaar).

De Werkwissel houdt er rekening mee dat
werkgevers moeten zorgen voor intensievere
begeleiding op de werkplek, vooral gedurende
de start van de nieuwe werknemer in de
organisa�e.
De mo�va�e van de kandidaten zal doorslag-
gevend zijn en in mindere mate de specifieke
opleidingsachtergrond of ervaring in de
branche. Dat betekent dat we ons in het bege-
leidingstraject zullen blijven richten op het ont-
wikkelen van persoonlijke vaardigheden.

Onze kandidaten hebben soms trauma�sche
situa�es meegemaakt. Ze kunnen daardoor nu
ook nog wel eens he�ig emo�oneel reageren,
wanneer ze in het contact met de ander geraakt
worden. Dit hee� vaak ook impact op hun zelf-
beeld.

Het valt op dat onze kandidaten zich steeds
meer bewust worden van:

• het belang van structuur in hun leven
• het nakomen van afspraken
• het laten zien van hun mo�va�e en

enthousiasme voor een baan.

Het dagelijks sociale leven van onze kandidaten
zal veranderen zodra de periode van lockdown
op zijn einde loopt. Een groot deel van hen
hee� juist posi�eve effecten ervaren van de
lockdown: meer rust, duidelijkheid en structuur.

Nu langzamerhand het “normale” leven weer
begint is de overgang voor hen zeer groot.
De isola�eperiode deed minder een beroep op
hun sociale en communica�eve vaardigheden.
Er was geen angst om buitengesloten te worden
als ze met hun nieuwe baan star�en, want een
deel van onze kandidaten kon van huis uit
werken.
De sociale druk en verplich�ngen die horen bij
het werken in een groep waren niet aan de
orde. De vele prikkels tegelijker�jd ontbraken:
het leven bleek duidelijk en overzichtelijk. Dat
gaat nu weer veranderen.

Hoe diep zal dat bij kandidaten van De Werkwis-
sel ingrijpen? Het vraagt flexibiliteit en veer-
kracht om de overgang van een rela�ef prikkel-
arme omgeving naar een omgeving met een
overdaad aan ac�viteiten te maken.

Mis je die vaardigheid dan kan dat veel stress
opleveren. In de laatste gesprekken hoor ik de
stress al toenemen… De rus�ge comfortabele
omgeving van voorheen verdwijnt en ze gaan
zich weer zorgen maken over hoe het nu verder
moet.
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Verwachtingen
- een interview met Karel -

Hoe kwam je De Werkwissel op het spoor?
Ik kwam in contact met het sociaal wijkteam en
daar maakte ik kennis met een van de advi-
seurs. Ik vertelde haar dat ik op zoek ben naar
werk. Zij gaf mij de brochure van De Werkwissel
met het verzoek om zelf contact op te nemen
voor een gesprek.

Waarom klop je bij De Werkwissel aan?
In de brochure las ik dat jullie “mensen helpen
die moeite hebben met een baan zoeken en zelf
niet weten waar ze naar moeten uit kijken”

Wat verwacht je van de begeleiding?
Eigenlijk heb ik geen verwach�ng van de men-
sen in mijn omgeving. Nu, na mijn depressie,
kijk ik weer posi�ef naar de toekomst. Aan
beide kanten moet er weer vertrouwen worden
opgebouwd. Omdat ik erg in mijzelf gekeerd
ben, moet ik veel oefenen in het leggen van
sociale contacten.

Wat viel jou in dit gesprek het meest op?
Dat ik alle ruimte krijg om mijn verhaal te doen.
Dat voelt fijn en gee� vertrouwen. En het mo-
ment in het gesprek dat de coach aangaf dat ik
eigenlijk op zoek ben naar een stageplaats in
plaats van naar een baan. Dat moment viel
gelijk met mijn gedachten hierover. Ik werd daar
heel blij van en het raakte mij.

Wat verwacht je van een stageplaats?
Dat vind ik las�g. Accepteren ze mij zoals ik
ben? Wat ik zeg is dat wel goed genoeg? Toon ik
voldoende nieuwsgierigheid? Begrijp ik wel wat
er van mij wordt gevraagd?

Wat vind je moeilijk?
Hoe pak ik een sollicita�e aan? Hoe schrijf ik
een sollicita�ebrief waar voldoende mo�va�e
uit spreekt? Het ini�a�ef nemen om in ac�e te
komen. Ik trek me te snel terug en dan gebeurt
er niets. Mezelf presenteren vind ik las�g. Ik
denk vaak te veel door en mijn gedachten raken
dan in de war.

Wat moet de begeleiding ook bieden?
Belangrijk vind ik dat ik een heldere structuur
krijg aangeboden. Dat helpt mij bij het voorko-
men van verwarrende gedachten. Omdat ik
sociaal niet goed uit de verf kom is leren om op
mij zelf te vertrouwen belangrijk. Als dat beter
gaat hoop ik dat ik minder passief ben.
Het oefenen van het gesprek en het leren hoe je
je moet presenteren moet zeker ook aan bod
komen.

Een goed moment
Jeroen komt binnen en is mat en �mide. Nadat
hij is “aangekomen” in de werkkamer van de
s�ch�ng, komt ons gesprek op zijn school�jd.

Ik zie dat hij wat rechter op gaat zi�en, en zijn
mondhoeken iets omhoog staan. Ik vraag door
over een project op school. Hij haalt de
herinneringen op. Hij vertelt hoe leuk hij het
vond om lee�ijdsgenootjes specifieke details
over het project uit te leggen. Hij had het dan al
tot in de puntjes uitgezocht, terwijl de anderen
zich nog moesten inlezen. Helemaal vergeten
was hij zijn enthousiasme over de buitenlessen
op het schoolplein. Ze mochten zelf de school-
tuintjes onderhouden.

Al van jongs af aan hee� hij interesse voor de
planten en dierenwereld: “ hoe ziet het eruit?”,
hoe kan ik het herkennen?” Hij ging vroeger
nogal eens met zijn vader op pad en maakte
toen al foto’s van de details die hem opvielen.
Hij nam de sterke loep van zijn vader mee.

Die passie en het plezier zijn op de achtergrond
geraakt, bese� hij. Er hee� zich veel afgespeeld
in zijn leven en nu is de �jd weer aangebroken
om de dingen waar hij blij van wordt en waarbij
hij zich kan ontspannen, weer te integreren in
zijn dagelijks leven. Het lijkt nu een goed
moment om dat te veranderen.



De twinkeling in haar ogen
Vanochtend heb ik met Riet telefonisch
contact. Ik zit klaar. Om 9 uur hebben we een
afspraak en om 7 over 9 ontvang ik een app
bericht. Ze laat weten dat het niet zo goed
gaat met haar en ze echt geen fut hee�.
Ze haalt het vanmorgen niet om op onze
afspraak te komen en verzoekt me om dan
maar telefonisch contact te hebben.

Ik bel haar en hoor een stortvloed aan ge-
dachten: dat haar alles nu al een paar weken
niet lukt na ons laatste gesprek, ze overal
twijfelt en dat deze twijfel haar zo onrus�g
maakt. “Ja, want ik twijfel al�jd aan mezelf. Ik
zie overal tegenop. Het is zo uitzichtloos. Ik
weet het niet.”

In een van de eerdere gesprekken hee� ze me
enthousiast verteld over een project waar ze
op jongere lee�ijd bij betrokken was
geweest. Ik herinner me de twinkeling in haar
ogen, haar glimlach en zag wat haar zo
raakte. Ze benoemde toen ook aan welke
aandachtspunten ze nog niet toe was geko-
men voordat het project eindigde. Er was nog
zoveel te doen.

Wanneer haar posi�eve ervaringen rondom
dat project de revue passeren, hoor ik de
energie in haar stem terugkomen. Er ontstaat
langzaam weer wat ruimte om haar focus te
richten op het onderzoeken van haar moge-
lijkheden om een passende baan te vinden.

Waar zijn hart ligt
Ribi is 28 en zijn roots liggen in de muziek. Al
jong komt hij in aanraking met dans, zang en
diverse muziekinstrumenten. Hij lee� van de
muziek, treedt op met z’n band, en doet wat
voorkomende eenvoudig technische werk-
zaamheden on stage.
Corona breekt uit. Van het ene op het andere
moment verliest hij zijn werk en toekomst.
Hij wordt op zichzelf teruggeworpen. Zijn
vriendenclub van bandleden verliest de nood-
zaak om bij elkaar te blijven. Hij voelt zich zeer
depressief, gespannen. Zijn vriendin zegt de
rela�e op en hij verliest zijn woonadres.

In onze eerste ontmoe�ng is hij nega�ef, en
gee� af op zaken die met re-integra�e te
maken hebben. Ik licht toe dat we een onaf-
hankelijke s�ch�ng zijn, een goede-doelen-
organisa�e, die mensen ondersteunt met
persoonlijke begeleiding en het punt op de
horizon de baan is. Hij ontdooit �jdens ons
gesprek en vertrekt met de opmerking: “Ik
heb toch wel energie van dit gesprek gekre-
gen en wil een nieuwe afspraak. Kan dat?”.

Inmiddels hee� hij zich bekwaamd in het doen
van lichte verbouwings- en schilderklussen bij
mensen thuis. Hij hee� er lol in gekregen….
De afgelopen coronaperiode hee� hem uit-
eindelijk ook veel geleerd over zichzelf.
Ribi zegt wel dat hij erg uitkijkt naar het
moment dat hij weer kan gaan optreden.
Daar ligt toch wel zijn hart……

-5-

Ze moeten me niet
Ellen is ver in de 50, en middelste van 3. Hun
moeder, de spil van het gezin, overlijdt als de
kinderen nog jong zijn. Ze was zeer gehecht
aan haar moeder, en het ineens wegvallen
van haar moeder komt hard aan en hee�
groot effect op haar sociale leventje.
Ze verliest het zelfvertrouwen op school en
voelt zich buitengesloten in de klas. Ze besluit
direct na school te gaan werken. Ze hee�
geen zin meer in een opleiding op een
volgende school. ‘Nog 3 of 4 jaar in een
groepsproces, mij niet gezien.’

Ze gaat werken, maar kan geen enkele baan
lang vasthouden. Ze hee� het niet naar haar
zin en keer op keer voelt ze : hier moet ik
vertrekken. Uiteindelijk komt ze in de bijstand
terecht. Inmiddels is ze vele sollicita�ecursus-
sen verder en is ze het allemaal beu.

Het conflict bij de sociale werkplek (DZB) hee�
het er niet beter op gemaakt.

“Alle hoop om nog aan een betaalde baan te
komen heb ik verloren. Ze moeten me niet,” is
steevast haar antwoord. In de loop der jaren
is ze slechter gaan slapen, raakt ze in paniek
en emo�oneel van slechts kleine ergernissen,
en komt ze bij een psychotherapeut terecht.

Stapje voor stapje voelt ze dat ze vooruit gaat,
gesteund door de begeleiding van therapeut
en vervolgens ook onze s�ch�ng. Het valt op
dat ze zich met meer en meer enthousiasme
inzet voor vrijwilligersac�viteiten. Daarnaast
richt ze zich op buitenac�viteiten zoals een
wandelgroepje om uit haar isolement te
komen. Geen enkele sollicita�e hee� tot nu
toe tot een baan geleid, maar sinds een lange
periode is ze nu wel twee keer achtereen
uitgenodigd voor een sollicita�egesprek.
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Janu’s spinnenweb
Janu is een jonge vrouw en gescheiden van
haar Nederlandse man. Zij is geboren in Afrika
en voor de liefde in Nederland komen wonen.
Zij woont hier nu 8 jaar. Haar ex-man is in hun
eengezinswoning blijven wonen met de kinde-
ren, zij woont op een kamer in de directe
omgeving van de stad. Zij hee� nog wel de
sleutel van het huis om de kinderen te kunnen
bereiken, maar woont er niet meer.

Zij hee� veel behoe�e aan een eigen ruimte,
een huis waar zij ook haar kinderen kan
ontvangen. Dat is haar nog niet gelukt. Zij is
ontevreden over haar huidige krappe woon-
situa�e. Daarbij komt dat ze niet genoeg geld
hee� om haar rekeningen te betalen. Ze hee�
niet het gevoel dat ze meedoet in deze maat-
schappij en dat ze erbij hoort.

“Ik heb weinig contact met mensen. Als ik dat
wel heb, heb ik het gevoel dat ze me niet
serieus nemen. Ik heb geen vrienden hier, en
geen mensen die ik kan vragen om me te
helpen als er iets is. Ik doe ook geen werk of
andere ac�viteiten die ik nu belangrijk vindt.
Ik zou ook niet weten hoe ik hulp kan vragen.
Ik slaap niet goed, ben regelma�g ziek, mijn
lichaam doet pijn, ik weet best hoe ik gezon-
der zou kunnen eten, maar doe het niet.”

Het ins�tuut voor Posi�eve gezondheid (iPH)
biedt het spinnenweb van “Mijn posi�eve
gezondheid” aan, en is gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek van Machteld
Huber e.a..

De antwoorden die de kandidaat invult gaan
over hoe deze kijkt naar zijn of haar dagelijks
leven, het vertrouwen in de toekomst, mee-
doen in de samenleving, gevoel over lichaam,
mentaal welbevinden.

Janu vult het vragenformulier in �jdens ons
gesprek. In het spinnenweb ziet Janu “indeu-
kingen” van lagere scores. Haar aandachts-
punten zijn Lichaam (4), Dagelijks leven (3),
Kwaliteit van leven (3) en Meedoen (2). Dit
visuele beeld raakt haar diep en een traan
druppelt over haar wang. Ze realiseert zich hoe
zij in overleefstand stond.

Haar hoogste prioriteit, naast het vinden van
een passend huis waar zij haar kinderen kan
ontvangen, is nu een (vrijwilligers)werkplek,
waar zij zich op haar gemak voelt, welkom is in
de groep, gezien wordt en vertrouwen ervaart
dat zij daar kan starten met het opbouwen
van een nieuw sociaal netwerk. Samen zijn met
andere mensen, met ze praten, en par�ciperen
in deze maatschappij, dat is wat ze wil.

Voor haar huisves�ngsvraag heb ik haar door-
verwezen. Wel hebben we binnen een aantal
weken een plek gevonden waar zij met een
groepje mensen kan meehelpen met tuinieren:
zorg voor bloemen, fruit en groente. Vroeger
als kind werkte ze veel samen met haar vader.
Ze verbouwden allerlei groenten...

Ze straalt als ze me erover vertelt en zegt: ik
ben hier zòò blij mee.
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Een slim spoor
naar nieuw werk

Bereik
Onze s�ch�ng begeleidde in de afgelopen vijf
jaar 248 kandidaten, waarvan er 107 werk
vonden en waarvan er begin 2021 nog 17
kandidaten in begeleiding waren.

Half mei 2021 telt de s�ch�ng alweer 43 nieuwe
kandidaten, waarvan er dit voorjaar inmiddels
ook al 11 werk hebben gevonden. Bij 18 kandi-
daten werd er in het afgelopen anderhalf jaar
voorlopig gekozen voor een gewenningstraject
in de vorm van gestructureerd vrijwilligerswerk.

Netwerk
De s�ch�ng hee� inmiddels een netwerk aan
bedrijven en instellingen opgebouwd. Zo neemt
zij o.a. deel aan en is betrokken bij:

• Het pla�orm Adviesraad Sociaal Domein
Leiden dat deel uit maakt van de stuurgroep
van het Koplopersproject ona�ankelijke
cliëntondersteuning Leiden. Het hee� tot
doel bij te dragen aan het versterken van de
zelfredzaamheid en par�cipa�e en het
verkrijgen van een zo integraal mogelijke
dienstverlening op het gebied van maat-
schappelijke ondersteuning, (preven�eve
zorg), jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen,
werk en inkomen.

De Werkwissel doet hieraan mee omdat:
1) we willen weten wat er speelt,
2) we van diverse deelnemende organisa�es
onze kandidaten krijgen,

3) we een beroep kunnen doen op de
deskundigheid van de andere deelnemers,
4) we graag meer bekendheid geven aan
wat wij doen.

• Het Casuïs�ek overleg in de Leidse regio.
Het overleg is bedoeld om de samenwer-
king tussen GGZ, de gemeente, het UWV,
de werkgeversservicepunten, de clienten-
organisa�es en andere betrokken par�jen
steeds meer een gewoonte te laten worden.
Door met elkaar casussen van deelnemende
organisa�es te bespreken, (het gaat veelal
om mensen met een psychische aandoening
die weer aan het werk willen), wil men dit
doel bereiken.

De Werkwissel neemt hier graag aan deel
omdat veel van onze kandidaten te maken
hebben met psychische problema�ek.
We leren hoe andere organisa�es deze
moeilijke problemen aanpakken.
We voelen ons gesteund doordat zij hun
prak�jkervaringen en kennis met ons delen.

• Ook zijn wij lid van de Ondernemersvere-
ninging BV Leiden. Deze club hee� zich
ontwikkeld tot een zeer diverse vereniging.
Ze organiseert regelma�g (thema)bijeen-
komsten waar organisa�es elkaar ontmoe-
ten en wisselt informa�e uit over o.a. ont-
wikkelingen in hun branche en op de ar-
beidsmarkt.
De Werkwissel neemt hier regelma�g aan
deel om ondernemers in de (regio) Leiden
beter te leren kennen en
alert te zijn op vacatures.



Resultaten
De resultaten van de afgelopen zes maanden in
vergelijking met die van de afgelopen vijf jaar:
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Een disharmonisch IQ
Soms gaat het niet zoals je hoopt.
Er zijn veel oorzaken waardoor een begelei-
dingstraject vast loopt. Vaak is er dan sprake
van een opeenstapeling van complexe factoren
in iemands leven. Zoals in het leven van Koen.

Een jongen van 20-jaar met een niet afgemaak-
te lagere school en 2 jaar prak�jkonderwijs. In
het 3de jaar is hij afgehaakt.
Het gezin waar hij uitkomt kent veel zorgen. De
vader is langgeleden vertrokken. Diverse kinde-
ren hebben te maken met psychische proble-
men. De moeder kan de situa�e niet aan.
Het gezin wordt al jaren begeleid door een ge-
zinscoach. Ook Koen hee� psychische proble-
men.

Zo is vastgesteld dat hij een disharmonisch IQ
hee�. Dat houdt o.a. in dat er sprake is van
grote verschillen in verbale en performale
mogelijkheden. Dus iemand kan verbaal sterk
zijn, maar in uitvoerende taken slecht scoren.

Als gevolg van blowen hee� hij te maken met
psycho�sche verschijnselen. Er is ook sprake van
een persoonlijkheidsstoornis en daardoor is hij
instabiel. Daarnaast hee� hij ook last van stem-
mingswisselingen. Er lopen nog diverse onder-
zoeken bij de GGZ.

Op hun advies volgde hij een emo�eregula�e-
training. Na een aantal sessies was hij niet meer
gemo�veerd en is hij ermee gestopt. Hij zegt: “Ik
beheerste de basis en leerde daar niets meer”.

Koen hee� diverse baantjes gehad. Gedurende
het laatste jaar hee� hij gewerkt bij een slager.
Koen is een harde werker die zijn werk met volle
overgave doet en wordt hierom gewaardeerd.
In de beginperiode ontwikkelde hij zich goed.

Na enige �jd kreeg hij last van stemmingswis-
selingen en werd hij depressief. Hij kwam zijn
afspraken niet meer na. Uiteindelijk hee� hij zelf
ontslag genomen. Hij zit nu weer thuis.

Met de gemeente hee� hij een banenindica�e-
afspraak: dat houdt in dat hij een par�cipa�e-
uitkering krijgt en een aantal uren per week aan
het werk moet. Om dat hij met deze afspraak
niets gedaan hee� komt hij bij de gemeente niet
meer in aanmerking voor ondersteuning naar
werk.

Nu hij de hele dag thuis zit is de thuissitua�e
onhoudbaar. Bovendien moet hij met wat hij
verdient het gezinsinkomen aanvullen.

Na enkele gesprekken gaan we aan de slag.
We krijgen zicht op wat Koen wil. Hij werkt
graag met zijn handen en vindt het belangrijk
zijn werk te doen op basis van een flexibel
contract.

Hij wil, als het even niet gaat en hij de rust
zoekt, met dit contract de mogelijkheid hebben
voor een �me-out. Hij gee� ook aan graag
crea�ef bezig te zijn. Hij tekent, maakt muziek
en schildert. Zijn passie is lassen: daarmee
creëert hij grote objecten.

We hebben afgesproken dat hij via het internet
op zoek gaat naar een vacature of mogelijkheid
die in dit profiel past, waarbij het opleidingsni-
veau en diploma’s niet belangrijk zijn.

Hij zal zijn werkervaring bij de slagerij (wat hee�
hij daar geleerd en vond hij leuk om te doen)
aan mij mailen. Op basis van deze informa�e
gaan we zijn CV opstellen en maken we een
plannetje hoe we bedrijven gaan benaderen.

Koen is enthousiast en gaat er voor. De weken
gaan voorbij, maar ik zie geen reac�e van hem.
Ik wacht nog een week en mail hem dan.

Hij reageert niet. Ik bel hem op en hij zegt toe
dat hij zo snel mogelijk mij een mailtje zal sturen
met de gevraagde informa�e. In de tussen�jd
vind ik twee passende vacatures en die mail ik
hem. Ik doe tevens een voorstel voor een datum
voor een gesprek om het materiaal te bespre-
ken.
Hij laat niets meer van zich horen. Na enige �jd
bel ik de gezinscoach. Ik bespreek met haar de
situa�e. Zij gee� aan dat Koen dit gedrag vaker
laat zien.

Het kan te maken hebben met zijn instabiliteit,
zegt ze. Hij is weinig doortastend, onzeker en
hee� een laag zel�eeld. Naar buiten toe pro-
beert hij dit te maskeren door zijn vlo�e manier
van spreken en zijn bereidheid om mee te wer-
ken en er voor te gaan.

We komen samen tot de conclusie dat Koen er
kennelijk nog niet aan toe is om aan het werk te
gaan. De gezinscoach gee� aan dat zij er bij de
GGZ achteraan gaat dat zij hem z.s.m uitnodi-
gen voor vervolgonderzoeken. Mogelijk levert
dat een therapie op die Koen verder kan helpen.
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