J U B I L E U M M AG A Z I N E 2 0 1 4 - 2 0 2 0

Samen
‘I N 6 JAAR
VAN IDEE
NAAR
GEWILDE
SPECIALIST’

Inhoud

06 > ONZE ROOTS

08 > K RIS KRAS DOOR
HET LAND HEEN

20 > TWEE KEER VALLEN
EN WEER OPSTAAN

En verder
04 EFFECTYF DOOR DE JAREN HEEN
06 ONZE ROOTS
08 KRIS KRAS DOOR HET LAND HEEN
10 WIJ, EFFECTYF
12	
ALTIJD OP ZOEK NAAR EFFECTYVE MENSEN-MENSEN
13 ONS KLOPPEND HART
16 EVEN WEGDROMEN...
18 ONZE TRAJECTEN
20 TWEE KEER UITVALLEN EN WEER OPSTAAN
22 ONZE SPECIALISMEN
24 SAMENWERKING MET BEDRIJFSARTS IS CRUCIAAL
25 GEDICHT: HET IS ER WEL
26 EEN DOORGEWINTERDE EFFECTYVER
28 MEERWAARDE BIEDEN VOOR WERKNEMER ÉN WERKGEVER
30 MIJN WAKE-UP CALL
32 'IK STOOTTE GEWOON MIJN HOOFD'
34 ONS WAARDEVOLLE NETWERK
36 OP REIS NAAR INNERLAND
38 REGIE OP JE RE-INTEGRATIE
40 CONTACT

Hiep hiep, hoera!
Effectyf bestaat alweer zes jaar, en wát
hebben we veel meegemaakt samen.
In dit jubileum magazine brengen we
je terug naar onze roots, ons bestaansrecht. We volgen het pad langs mijlpalen, verhalen die raken en praktijkcases
die je hersens doen kraken. Voor je het
weet, sta je weer met beide benen op
de grond, in het hier en nu. Ga je mee?

COLOFON
Dit magazine is een jubileumuitgave ter gelegenheid
van het zesjarig bestaan van Effectyf en wordt gratis
ter beschikking gesteld.

30 > MIJN WAKE-UP CALL

36 > OP REIS NAAR
INNERLAND
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EFFECTYF DOOR
DE JAREN HEEN

November 2013: ons begin

Tot aan de start van Effectyf in 2013 stonden we - elf
coaches, een arbeidsdeskundige, een meewerkend
voorvrouw en directeur - in dienst van Stichting
Jobstap. In november 2013 stapten we de Effectyf
B.V. in. We brachten onze kennis en ervaring mee,
ontwikkelden de gezamenlijke visie op een flip-over,
toetsten deze bij bestaande verwijzers & opdrachtgevers en sprongen in het diepe. Dit ‘diepe’ werd al snel
een prachtig bedrijf. Ik was twee maanden na de start
al geen meewerkend voorvrouw meer, maar werd
manager van Effectyf. Ik manage nu bijna zes jaar
een vakvolwassen team van professionals, door mij
ook wel genoemd: ‘een heerlijke bonte verzameling
van persoonlijkheden.’ Stuk voor stuk coaches met de
mens als grootste drijfveer.

Van regionaal naar landelijk specialist

Effectyf werd dé landelijke specialist in re-integratie.
De enige partij in Nederland vol kennis en ervaring
op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel en
autisme spectrum stoornissen. En zeg nou zelf; dan is
het toch fantastisch wanneer die expertise voor zoveel mogelijk werknemers en werkgevers wordt ingezet, zodat de re-integratie zo goed mogelijk verloopt?
Deze gedachte bleek aanstekelijk: zowel ons netwerk
van vaste opdracht- en sparringspartners in elke regio
als het aantal coaches bij Effectyf groeide. Ik ontwikkelde mij als manager, de coaches ontwikkelden zich
als team en gezamenlijk als Effectyf groeiden we in
onze rol van landelijk re-integratie-specialist. Vanuit
onze passie voor andere problematieken ontstond er
een selectie van zes specialismen.

“Natuurlijk wens ik je geen verzuim toe en al helemaal geen
complex verzuim. Maar als je er dan toch mee te maken krijgt, dan
wil ik dat je aan Effectyf denkt. Tegen potentiële opdrachtgevers zeg
ik altijd: ‘wij hebben de kennis én ervaring in huis, daar kan eenieder
zijn voordeel mee doen. Je hoeft ons alleen maar in te schakelen.”
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Op zoek naar Effectyvers

Net als ieder ander bedrijf hadden we onze ‘struggles’,
bijvoorbeeld op het gebied van interne werkprocessen en nieuwe systemen. Daarbij steeg het aantal
coaches niet altijd even snel als het aantal opdrachten. Regelmatig kwam dat omdat wij hoge eisen
stelden aan nieuwe collega’s, zodat we de kwaliteit
waar we voor zijn gaan staan, ook echt konden blijven
bieden. Ons geduld werd gelukkig beloond: naast een
goed werkende backoffice breidde ook het aantal coaches zich uit naar drieëndertig. Stuk voor stuk binnen

no time Effectyvers in hart en nieren.

Met elkaar durven wij het wel aan

Door de jaren heen heeft zich een landelijk team
gevormd dat zelfstandig samenwerkt. Iedereen heeft
zijn eigen caseload, maar niemand staat er alleen
voor. Samen bepalen we de koers en vergroten we
onze kennis middels themadagen en interne opleidingen. Onze coaches hebben oprechte aandacht voor
elkaar, helpen elkaar waar nodig en houden elkaar
scherp. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat we de
kwaliteit en het werkplezier waar we zo aan hechten,
waarborgen. Over werkplezier gesproken: skutsje
silen, koken, bootcampen en ‘een reis naar Innerland’
– met elkaar durven wij het wel aan. Wat daarentegen
een stuk lastiger wordt, is om het NIET over ons werk
hebben ;)

Mijn wens voor Effectyf

Zes jaar Effectyf, ze zijn omgevlogen! Ik had werkelijk
geen idee waar we eind 2013 aan begonnen. Wel had
ik alle vertrouwen in ‘ons’ en dat vertrouwen heb ik
nog steeds. Nu mag ik terugkijken en kan ik concluderen: ‘ik heb een prachtig bedrijf mogen bouwen, een
club om echt trots op te zijn.’

"In 6 jaar van een lege
flip-over naar een
prachtig bedrijf om
trots op te zijn"
Mijn wens voor de komende zes jaar is groei,
zodat nog meer mensen kunnen profiteren van
onze persoonlijke aanpak en specialistische kennis.
Samen zijn wij Effectyf! In dit magazine lees je wat
voor moois dit brengt.

Jantina de Vries, manager bij Effectyf.

Interview

EEN INTERVIEW MET TON VAN TRIENEN,
BESTUURDER BIJ JOBSTAP GROEP
TEKST: ALEX VAN DER HOEFF

“Heb je weleens gehoord van

ONZE ROOTS
Hoe het voor mij begon

vervullen. Jobstap Groep is net

“We gaan terug naar vóór het begin van Jobstap
Groep, waar Effectyf onderdeel van is. We duiken
even mijn arbeidsverleden in. Ikzelf kom uit de
wereld van LVB’ers (Licht Verstandelijk Beperkten) en was ooit teamleider in de zorg. Daarvoor
stuurde ik als beroepsmilitair grote groepen aan.
Mijn toenmalige vrouw vertelde me veel over haar
werk met chronisch zieke kinderen en dat raakte
me. ‘Kunnen jullie niet eens helpen een vakantie
te organiseren?’ vroeg ze. Dus daar gingen we,
met zes vrachtwagens vol rolstoelen, op naar
het strand! Defensie vroeg mij dit op meer
plekken landelijk te realiseren, dus voor ik het
wist organiseerde ik als een soort mega-padvinder
vakantiekampen. En daar werd ik heel warm van.”

zo: we kennen een landelijke

Een fusie en vliegende start

een vliegwiel?” is Tons eerste
vraag. We zitten in één van de
ruimtes op het hoofdkantoor
in Arnhem. “Een vliegwiel is
een wiel met een grote massa
dat verschillende functies kan

spreiding, regionale en lokale
binding, ruim netwerk en
allesomvattend aanbod voor
een hele brede doelgroep.”

“Jobstap Groep, waar ik ondertussen alweer
een hele poos bestuurder ben, is niet geboren als
vliegwiel. De transformatie begon in 2003, toen
het arbeidsintegratieonderdeel van de zorginstelling J.P. Heije fuseerde met revalidatiecentrum
Limburg en zorginstelling Werkenrode (later
Pluryn). Hierdoor kwam een aantal doelgroepen
bij elkaar: mensen met een Licht Verstandelijke
Beperking (LVB), Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
en Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). De gefuseerde organisaties gingen verder als ‘Jobstap’. De
fax (want die bestond toen nog) begon ’s ochtends
vroeg om 08:30 te lopen en draaide ’s avonds laat
nog steeds. Een vliegende start!”

Groei en hordes onderweg

“Hoewel we een vliegende start maakten na 2003
6

kunnen we 2012 als gouden jaar aanwijzen. We
groeiden waar maar voldoende klanten waren en
openden nieuwe vestigingen die vaak verbonden
waren aan lokale instellingen, zoals speciaal onderwijs. We namen ook hordes onderweg: zo vond in
2015 de transitie van UWV naar gemeenten plaats.
Waar we voorheen vroeg in het traject betrokken
waren als bemiddelaar gold dat niet meer.”

Waar een deur sluit…….

“………gaat een andere open. Door de transitie
van UWV naar gemeenten kregen we via nieuwe
wegen coachees in traject. Ook kwamen we in
contact met steeds meer werknemers en -gevers
uit het private domein. We concludeerden: ‘hier is
teveel vraag naar, dit moeten we écht apart gaan
aanbieden.’ Weer vanuit vraag op de arbeidsmarkt
ontstond zo Effectyf. Inmiddels bestaat Effectyf
ruim 6 jaar en maakt ze dezelfde groeispurt door
als Jobstap in het begin. Zowel social enterprise
Jobstap als Effectyf vallen onder de ‘Jobstap Groep’,
die de afgelopen jaren flink is verrijkt met professionals, start-ups, partners en klanten.”

Onze opdracht

“Na al die jaren van innovatie en uitbreiding streven
we als Jobstap Groep nog steeds dezelfde missie
na: iedereen met een arbeidsbeperking begeleiden
naar duurzaam, passend werk. We hebben echt al
tienduizenden mensen aan het werk geholpen, die
ernstig beperkt zijn. Ik vind het heel belangrijk om
impact te maken, samen met Jobstap Groep en ons
landelijke netwerk. Samen de inclusieve voetafdruk
in Nederland vergroten, voor een inclusieve arbeidsmarkt en mooie samenleving.”
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KRIS KRAS DOOR HET LAND HEEN
Effectyf is landelijk actief, daarom hebben we vestigingen door
heel Nederland. Zo zijn we altijd dicht bij je in de buurt! Naast

FRANEKER

LEEUWARDEN

GRONINGEN

dat we op kantoor of externe locaties afspreken, komen onze
coaches/consultants ook net zo lief thuis langs. Het gaat erom
wat handig en mogelijk is!
ZWOLLE

AMSTERDAM

DEVENTER
DELFT

UTRECHT

ROTTERDAM

APELDOORN

AMERSFOORT
EDE
TIEL

ARNHEM

DOETINCHEM

Laatste kantoor ingericht Welkom in Best!
Vol overgave ging Effectyver
Pennie Lincewicz aan de slag
met het nieuwste kantoor in
Best. We vroegen haar welke
sfeer ze hier wilde creëren.
“Welke sfeer wilde ik creëren,
hm. Allereerst: een creatieve
en inspirerende plek om te
werken. Maar ook een plek
waar zowel het pand als
de omgeving tot hun recht
komen en waar mensen zich
welkom voelen. We zitten hier
met Effectyvers én collegaJobstappers!”
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HEERLEN

... Effectyf
haar 32e coach in
dienst nam op
1-12-2019

...Effectyvers samen
in 2018 maar liefst
457.592 km reden?
...het voor veel
coachees fijn is dat
wij het auto-rijden
doen in plaats van
zij?

WIST JE DAT…

WIST JE DAT…
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WIST JE DAT…
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...Effectyf in
2018 alleen al
800 coachees
en ruim 455
opdrachtgevers
ondersteunde?
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Uit de praktijk

Over onze sollicitanten: iets met krenten uit
de pap

WIJ
EFFECTYF

We denken nu al ruim vijf jaar na over de vraag:
‘wat maakt dat wij ons Effectyf voelen?’ En hoe
zorgen we ervoor dat we dit gevoel samen in
stand houden? Dit wij-gevoel is onderhevig aan
allerlei invloeden van binnen én buiten de organisatie: trends op de arbeidsmarkt, vertrek van
collega’s en het aannemen van nieuwe talenten.
Dit laatste maakt dat je de gezamenlijke kernwaarden regelmatig onder de loep neemt, om
te kijken of ze nog wel gedragen worden door
iedereen. Het betekent ook dat je, om dit gevoel
in stand te houden, je best doet om mensen aan
te trekken die dit gevoel delen. Effectyver Simon
Alderliesten vertelt over de sollicitanten die bij
hem aan tafel schuiven.
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Wij groeien bij Effectyf. Omdat we blijkbaar met
de goede dingen bezig zijn. Maar om te groeien
hebben we ook mensen nodig. Specialisten.
Mensen-mensen. Eigen-wijze mensen. Mensen
die binnen de lijntjes kunnen kleuren, maar als het
moet ook buiten de lijntjes durven te kleuren. Na
heel wat gesprekken kunnen we zeggen dat dit
zoeken is als naar de speld in een hooiberg. We
zoeken alleskunners. Fijne collega’s die kunnen
coachen, het liefst heel goed. Collega’s die kennis
hebben van de Wet verbetering poortwachter,
het liefst veel en actueel. En dan natuurlijk nog
veel, heel veel, ervaring met onze specifieke doelgroepen. Appeltje eitje zou je zeggen. Maar nee,
niets is minder waar.

Een (h)eerlijke zoektocht naar nieuw talent

Op deze arbeidsmarkt is het met een vergrootglas
zoeken naar mensen die bij ons passen. Iemand
die past binnen ‘ons’ DNA en daarbij ook nog veel
eigenheid met zich meebrengt. En ja, als we heel
eerlijk zijn, dan houden we niet van water bij de
wijn. Kortom, het is vaak een langdurige, maar
toch ook wel weer (h)eerlijke zoektocht naar nieuw
talent. Maar wat vinden we dan zo belangrijk?
Hoe maken we keuzes? We realiseren ons maar
al te goed dat er altijd wat te wensen over blijft.
De afgelopen jaren hebben we heel wat gesprekken mogen voeren. Fijn, want blijkbaar zijn er veel
mensen die willen werken bij en voor Effectyf.
‘Waarom?’, dat vragen we eigenlijk iedereen tijdens
zo’n kennismaking. ‘Omdat jullie oprecht, authentiek en betrokken overkomen en echt oprecht
het allerbeste willen voor zowel de kandidaten
als jullie opdrachtgevers en werkgevers.’ Mooie
complimenten, die steken we in onze zak! En wat
het allermooiste is? Dat onze nieuwe collega’s na
enkele maanden bij ons te werken zeggen: ‘Het
beeld dat ik van Effectyf had, klopt precies!’ Tsja,
daar doen we het dan voor.

Voorbij-de-maskers-kwetsbaar durven zijn

Om daar te komen hebben we met onze potentiële
nieuwe collega’s twee gesprekken. Enerzijds gaan
die over de kennis die iemand ‘aan boord’ heeft.
Anderzijds, en veel belangrijker voor ons, gaan
deze gesprekken over het vermogen van iemand
om kwetsbaar te durven zijn, voorbij de maskers,
voorbij hoe het zou moeten of horen.
Wij zijn tijdens onze sollicitatiegesprekken dus
vooral niet op zoek naar de goede of juiste antwoorden, maar vooral naar de persoon achter de
antwoorden. Wil je bij ‘ons’ aan de slag? Schrik dan
tijdens de sollicitatiegesprekken vooral niet van
vragen als: ‘Wat zijn de belangrijkste lessen die jij
in je leven hebt geleerd?’ of ‘Welke lessen heb jij

"We groeien bij Effectyf
omdat we blijkbaar met
goede dingen bezig zijn"
nog te leren?’ ‘Wat doe je zoal, als je niet aan het
werk bent?’ en ‘Als je terugkijkt op jouw leven en
loopbaan, wat zou je dan met de kennis van nu
anders doen?’ Zo krijgen wij uiteindelijk een
fantastische mix van nieuwe collega’s die vooral
uitblinken in hun oprechte, echte, authentieke
mens-zijn. Met daarbíj nog een rugzak vol relevante kennis.
Mogen we jou binnenkort de bovenstaande vragen
stellen?

Simon Alderliesten,
coach/consultant bij Effectyf
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Uit de praktijk

ALTIJD OP ZOEK NAAR
EFFECTYVE MENSEN-MENSEN
“In eerste instantie durfde ik niet met een dikke
buik te solliciteren, maar ik heb tijdens mijn verlof
toch de stoute schoenen aangetrokken.” Jolien
Merkestein is een van de nieuwste talenten die
Effectyf rijk is. Sinds dit jaar werkt ze met ons
mee als re-integratiecoach/consultant: een pittige
baan, waarbij je spin in ‘t web bent in een netwerk van coachees, werkgevers, bedrijfsartsen,
behandelaars, familie en andere betrokkenen.
Hoe kwam Jolien bij ons terecht?

Ik trok de stoute schoenen aan

Ik werd medio november 2018 via een oud-collega
getipt over de vacature bij Effectyf.nl. Ik was toen
met zwangerschapsverlof en durfde het niet
aan om met een dikke buik te gaan solliciteren,

ondanks dat zowel de
baan als organisatie me
OPROEP VOOR
ontzettend aanSOLLICITANTEN
spraken. Ik besloot
Effectyf te gaan
Wakkert dit bij jou
volgen online, maar
een vuurtje aan? Aarzel
er verder niets mee
dan niet en check onze
te doen. Mijn derde
vacatures via de website!
kindje werd eind
Horen we binnenkort
november geboren en
van jou?
in december zag ik de
baan wéér voorbij komen.
Ik was nog steeds enthousiast
en besloot de stoute schoenen aan
te trekken, tíjdens mijn verlof!

Mijn werk als re-integratiecoach/consultant

Wat me heel erg aansprak in de functie was dat ik
mezelf kon ontwikkelen op het vlak van coaching,
één-op-één coaching met de cliënt. Ik vind het erg
bijzonder om mijn coachees te ondersteunen tijdens
een kwetsbare periode in hun leven en ze te begeleiden in hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Hun
vertrouwen in mij als coach vind ik erg mooi.

Hart
Ons kloppend

Waar zit bedrijfs-DNA hem eigenlijk
in? Wie of wat vormen het kloppend
hart van een organisatie? En
waar gaat dit hart sneller
van kloppen?

Bij Effectyf ben ik mens, medewerker en
moeder

Effectyf voelt voor mij als een warme en mensgerichte organisatie. Ik mag en kan er mens,
medewerker én moeder zijn. Vanaf dag één was er
volledig vertrouwen in mij als persoon. Ik krijg de
vrijheid om mijn werk en agenda vorm te geven
zoals voor mij prettig werkt. Er is aandacht voor
balans tussen werk en privé en ik heb hele fijne
collega’s om me heen.

Jolien Merkestein,
coach/consultant bij Effectyf
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KWALITEIT
DESKUNDIGHEID
BETROUWBAAR
EENVOUD
EIGENHEID
INHOUDELIJKE KENNIS EN

O

ns DNA, de gezamenlijke
cultuur, unieke kenmerken
van Effectyf. Die geven ons
bestaansrecht en belangrijker
nog...toekomstperspectief. De
ziel van een bedrijf is bijna niet tastbaar en
moeilijk te beschijven. We doen hieronder toch
een poging.

WETEN WAT JE DOET EN HOE HET WERKT,

Voorliefde voor complexe verzuim casuïstiek
Waar staan wij voor? Waar gaat ons hart sneller
van kloppen? Waar ligt onze passie en zijn we de
beste in? Het antwoord is simpel: Effectyvers hebben een grote voorliefde voor complexe verzuim
casuïstiek. Hoe ingewikkelder, hoe beter. Op zoek
naar creatieve oplossingen, buiten de gebaande
paden, voor zowel werkgevers als werknemers.
We staan vooraan in de rij om deze trajecten op te
pakken!
Wat wij doen
Effectyf staat voor een samenleving waarin
iedereen meedoet, gelijkwaardig is, bijdraagt en
gewaardeerd wordt. We ontzorgen, adviseren en
ondersteunen werkgevers- en nemers in complexe
verzuim casuïstiek en maken dit eenvoudiger. We
zorgen ervoor dat de mensen die willen en kunnen
werken, eerder en vooral béter aan het werk gaan,
in een duurzame en passende baan. We bieden ze
de beste begeleiding op de weg ernaartoe.
Hoe je ons herkent
We hebben onlangs nog gekeken naar onze kernwaarden: een belangrijk onderdeel van het DNA
en onze gezamenlijke cultuur. We hopen dan ook,
wanneer je in contact komt met Effectyf, dat je
deze kernwaarden herkent in onze werkwijze.
14

DOEN WAT JE

PROCESMATIGE KNOW-HOW.

DURVEN ZEGGEN WAT ER GEBEURT.

ZEGT EN ZEGGEN WAT JE DOET.

INFORMATIE TRANSPARANT MA KEN. GEEN TOETERS EN BELLEN .
BUITEN DE LIJNTJES
BESTE PROCES

Een praktijkvoorbeeld

een
beeld
dat niet
klopte met
het beeld van
de bedrijfsarts
en werkgever. De
coach wist werknemer
inzicht te geven door te
confronteren, spiegelen en
tools aan te reiken. De dialoog
met werkgever werd op gang gebracht en de bedrijfsarts ondersteund
bij het verkrijgen van een realistisch
beeld. Ook de partner van werknemer werd
betrokken en het Radboud UMC geconsulteerd
voor medische onderbouwing. En zo kwam er een
IVA-beoordeling tot stand, passend bij meneer zijn
mogelijkheden, nadat ons de opdracht in eerste
instantie heel anders werd aangegeven. Coachen
op de werkvloer, kennis van de problematiek en
de doortastendheid van de professional speelden
hierbij een belangrijke rol.

KLEUREN VOOR HET
EN RESULTAAT.

AANDACHT
VOOR DE MENS EN
HET DOSSIER.

Meneer den Akker wordt aangemeld voor coaching 1e spoor, met
daarbij het verzoek: ‘doe ook maar
2e spoor, voor het dossier.’ Meneer was
inmiddels al voor zestien uur hervat in het
werk tegen een lagere loonwaarde: het 1e spoor
zou kansrijk zijn. De coach kreeg alle betrokkenen,
waaronder partner en externe deskundigen, aan
tafel en bracht alle neuzen dezelfde kant op. Dit was
de kant van de WIA-aanvraag, voor een IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).
Wat bleek nu in de coaching?
Meneer had een zeer beperkt ziekte-inzicht, staarde uren naar zijn beeldscherm zonder dat iemand
dit doorhad, googelde wat en ging vervolgens naar
huis om de rest van de dag bij te komen. Dit gaf

wanneer werknemer gedurende de eerste 104
weken na de ziekmelding in een stabiele situatie
van duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid
terecht komt. Effectyf wordt hierbij ingezet om
enerzijds te helpen bij de onderbouwing (middels
onze rapportages) en anderzijds de werknemer
goed voor te bereiden. Het is nog al niet wat om
het beeld dat je van de toekomst had, totaal te
zien vervagen. Werkhervatting is in 41% van de
trajecten die wij begeleiden gelukkig ook een optie! Dit percentage is nog best hoog, helemaal als
je bedenkt dat wij er zijn voor ‘complexe casuïstiek’. Dit heeft ten dele ook te maken met het feit
dat de kansen die er in het 1e spoor mogelijk nog
zijn, met onze ondersteuning veelvuldig alsnog
benut worden.

De beste uitkomst
Vanuit zowel financieel oogpunt van de werkgever als op emotioneel vlak van werknemer is de
vervroegde IVA een uitkomst. Dit is aan de orde
6 JAAR EFFECTYF 15

Even wegdromen...
Doe je ogen eens dicht.
En stel je een samenleving voor, waarin iedereen

Een sprankelende organisatie • Ontzorgen en
wordt. Een maatschappij waar álle talenten bloeien.
ondersteunen • Werk voor iedereen • Groei en toekomstperspectief • Iedereen doet mee •
Wat zie je nu?
Gelijkwaardig en gewaardeerd • Alle talenten bloeien • Een steuntje in de rug • Een
mooie zoektocht • Mogelijkheden en kansen • Een bloeiende arbeidsmarkt • De mens centraal
• Vetrouwen in elkaar • Iedereen verdient een plek • Lekker buiten de lijntjes • Iedereen een roeping
• De roep beantwoorden • Ieder mens van waarde • Liefdevolle verbinding • Elkaar inspireren
• Elkaar steunen • Complex eenvoudig maken • Oprechte aandacht • Kakafonie aan persoonlijkheden
• Doen wat je zegt en zeggen wat je doet
meedoet, gelijkwaardig is, bijdraagt en gewaardeerd

mijn wens
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Cijfers

ONZE TRAJECTEN
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201

Interview
EEN INTERVIEW MET WERKNEMER
PATRICK
TEKST: ALEX VAN DER HOEFF

TWEE KEER UITVALLEN
EN WEER OPSTAAN
Even voorstellen

“Mijn naam is Patrick. Ik ben opgegroeid in
Engeland en woon nu naar volle tevredenheid in
het oosten van het land. Rustige spits, nuchtere
mensen, maar natuurlijk wel hutje mutje. Het blijft
Nederland. Ik werk al 25 jaar in de IT: een typisch
gevalletje van ‘soort zoekt soort.’ Sinds een maand
ben ik begonnen in een nieuwe baan!”

fectyf terecht. Ik voerde een kennismakingsgesprek
met re-integratiecoach/consultant Han Dijkslag,
specialist op het gebied van autisme en werk. Hij
kwam op mij heel kalm, beheerst, nadenkend en
ervaringrijk over. We bespraken het verdere verloop
van mijn traject en hij zei tegen me: ‘het is belangrijk om voor iemand te kiezen waarin je vertrouwen
hebt.” En dat had ik.

> H
 m, een metafoor die bij mij past? Er komt wel iets
binnen, wacht. Een vogelbekdier! ‘Een beetje vreemd,
maar toch lekker’, zegt Patrick grinnikend. In het begin dachten mensen zelfs dat ze nep waren. Typisch
voor een vogelbekdier is dat ze zich niet bemoeien
met anderen en afstand nemen als ze zich niet lekker
voelen.

Mijn eerste formele ziekmelding

“Voordat ik aan deze baan begon ben ik twee keer
uitgevallen op werk. De eerste keer kwam door
alle veranderingen op de werkvloer. We voeren
ieder halfjaar een nieuwe koers met z’n allen. Op
een gegeven moment wist ik gewoon niet meer
wat er van me verwacht werd. We werkten in
een oude loods, één grote galmruimte dus, en er
kwamen feloranje tegels op de vloer. Mijn functio
neren ging achteruit en ik trok me dit veel te persoonlijk aan. Na een poosje stortte ik volledig in:
mijn eerste formele ziekmelding. Daarna, op mijn
dertigste, werd ik opgenomen in een inrichting en
kreeg ik de diagnose autisme spectrum stoornis.”

Nieuwe werkgever, tweede uitval

“Toen ik bij een volgende werkgever wéér uitviel,
werd een verband met mijn autisme niet uitgesloten. Re-integratie op het 1e spoor zou niks worden,
dus moest ik op zoek naar ander passend werk. Via
de arbeidsdeskundige van het UWV kwam ik bij Ef20

"Als iemand op platte
schoenen langsloopt,
klinken die voor mij
als naaldhakken"
‘Wat gebeurt er met jou?’

“Sja, wat gebeurt er met mij. Het is vooral kleur en
geluid waar ik last van heb. Initieel leidt het me af,
maar na een paar uur vreet het aan me en barst
ik in huilen uit. Als iemand op platte schoenen
langsloopt, klinken die voor mij als naaldhakken.
Stel dat er naast je bureau iemand staat te kletsen,

dan is dat voor mij alsof diegene door een megafoon in mijn oor toetert. Er zijn trucjes, waardoor
ik hier steeds beter mee leer omgaan. Zo zet ik
een geluidsisolerende koptelefoon op als ik ergens
alleen aan werk. Het liefst zou ik dan het licht nog
uitdoen. Wat ook helpt is mijn knuffel meenemen;
iets zachts en bekends in mijn rugzak. Een werkplek
met mijn rug tegen de muur? Fijn, dan kan er tenminste niemand achter me langslopen.”

Begeleiding op de werkvloer

“Zoals je misschien merkt is mijn zelfbeeld niet
geweldig, hier werk ik met mijn coach Han aan.
Hij geeft me inzicht in mijn kwaliteiten en biedt
handvatten om mezelf te presenteren aan anderen. Hij ondersteunt ook vooral bij de vraag: ‘hoe

kom ik weer terug in het werkproces, wanneer ik
afgeleid raak?’ Op dit moment duurt het soms
twee uur voordat ik weer aan het werk kan. Na
al die tijd vind ik het nog steeds lastig om aan
te geven wat ík nodig heb om goed te kunnen
functioneren. ‘Stel je niet aan’, denk ik dan. Als ik
iemand persoonlijk leer kennen, wordt het makkelijker om dit te bespreken. Gelukkig zitten we
op mijn nieuwe werk met een klein groepje in een
héle saaie ruimte. Daar hou ik van!”

Ik voel me…

“Relaxter. De angst voor het hele traject is weg en
ik ervaar iedere dag niet meer als een uitputtingsslag. Dit gevoel hou ik graag vast de komende
jaren: op naar meer ontspanningsmomenten!”
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ONZE SPECIALISMEN

Kennis

Effectyf begeleidt mensen met
niet-aangeboren hersenletsel,

autisme spectrum stoornissen,
burn-out, kanker, cardiale
problemen en mentale
klachten. We begeleiden
ook mensen, zonder één van
bovenstaande problematie
ken, mét complexe casuïstiek
of multiproblematiek, die
intensieve ondersteuning
nodig hebben bij hun
re-integratie.
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AUTISME SPECTRUM
STOORNISSEN

NIET-AANGEBOREN
HERSENLETSEL

“Het werk is passend en prima te
doen, maar alle randvoorwaarden zoals
contacten met collega’s, de pauzes en
de werkplek zijn topsport voor mij.”

“Weer aan het werk met NAH is een proces
van jezelf opnieuw uitvinden in relatie tot
werk. Je krijgt hierbij inzicht in wat (nog) kan,
maar ook in wat niet (meer) kan en leert dit te
accepteren. Een confronterend proces waarin
mensen enerzijds kwetsbaar zijn, maar anderzijds ook vaak laten zien hoe ongelofelijk
veerkrachtig en dapper ze kunnen zijn.”

BURN-OUT

MENTALE KLACHTEN

“Toen ik mijn eigen burn-out had, toen
ging bij mij het lichtje letterlijk en
figuurlijk uit en had ik een complete
black-out. Ik snapte niet hoe mijn pc
werkte noch hoe ik moest bellen. Niets
kwam binnen en ik kreeg een huilbui die
niet meer gestopte. Door mijn burn-out
herkende ik mezelf niet meer.”

"Ik wou dat ik een gebroken been
had, dat is tenminste voor iedereen
duidelijk." Doordat mentale klachten
niet altijd merkbaar zijn, kunnen
werknemers die hier last van hebben
zich erg onbegrepen voelen.

KANKER

CARDIALE PROBLEMEN

“Door de kanker stond ik buitenspel in
mijn leven en ook in mijn werk. Toen
mijn omgeving dacht dat alles achter de
rug was begon het voor mij pas. Alles
krijgt een ander perspectief. Help me bij
het (her)vinden van betekenis.”

“Wat kan ik nog wel en wat kan ik niet
meer? Je verliest het vertrouwen in je
eigen lichaam en bent bang dat je onder
presteert. Je hebt weinig energie en
voelt je onzeker. Het vinden van een
goede werk-privébalans is hierbij erg
belangrijk.”

TIP
Dowload gratis
een factsheet per
specialisme via
onze website
www.effectyf.nl

CIJFERS
Cijfers laten zien hoeveel mensen baat hebben
bij effectieve begeleiding op de weg terug
naar werk. Zo worden er anno 2019 per dag
zo’n 750 mensen met hart- en vaatziekten in
het ziekenhuis opgenomen, waarbij als gevolg
ook het werkverzuim blijft toenemen. Uit
onderzoek blijkt dat 43,5% van de Nederlandse
bevolking ooit een mentale aandoening had of
nu heeft. Ongeveer een derde van de mensen
die wij begeleiden heeft de diagnose ASS. Voor
iedereen die bij ons in traject komt, geldt dat
de ziekte of beperking een enorme impact
heeft op hun leven. Daarom maken wij een
individueel traject op maat in overleg met de
werknemer en werkgever. Daarnaast helpt een
begripvolle, respectvolle en eerlijke benadering
door de (werk)omgeving enorm bij verdere reintegratie.
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Uit de praktijk

‘Het is er wel’
Jennette is vicevoorzitter in het regiobestuur van Groningen en
Drenthe bij patiëntenvereniging hersenletsel.nl. Zij schreef vanuit eigen
ervaring een gedicht over het leven met niet-aangeboren hersenletsel.

SAMENWERKING MET
BEDRIJFSARTS IS CRUCIAAL
Ondanks dat de diagnose ‘Autisme Spectrum
Stoornis’ gelijknamig is voor alle gediagnosti
ceerden, verschillen de beperkingen en
mogelijkheden per persoon. Dit geldt eigenlijk
voor alle diagnoses, het is altijd maatwerk.

Bij complexe medische beperkingen is goede
samenwerking met de bedrijfsarts extra belangrijk. We versterken elkaar op het gebied van
deskundigheid, zodat we stagnatie voorkomen
en het best haalbare resultaat in het re-integratietraject bereiken, voor zowel de werknemer
als werkgever.
Voor ons als re-integratiecoaches is de rol van
de bedrijfsarts duidelijk. We kunnen hem/haar
gerichte vragen stellen. De aard van het contact wisselt. Soms loopt dit via de werkgever
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en denken wij mee over vragen die deze kan
stellen. In andere gevallen stemmen wij de
medische kaders, ten aanzien van de re-integratie, direct af met de bedrijfsarts.
Goede samenwerking met de bedrijfsarts vinden we erg belangrijk. Daarnaast hebben onze
coachees een heel netwerk van verschillende
betrokkenen om zich heen, te denken aan:
andere artsen, behandelaars en deskundigen,
familie, collega's en begeleiders. Wij fungeren
als spin in ’t web en maken de vertaalslag tussen verschillende betrokkenen, hun informatie
en kijk op de situatie. We proberen complexe
zaken begrijpelijk te maken voor iedereen.

Carlien Le Noble,
coach/consultant bij Effectyf

Het is er wel,
Aan de buitenkant zie je niets,
Je ziet een gezonde vrouw op de fiets, winkelen, sporten,
Maar aan de binnenkant…
Je ziet niet dat ze zich niet kan concentreren als er veel mensen zijn, maar het is er wel.
Je ziet niet dat ze moeite heeft om naar anderen te luisteren als er veel lawaai is, maar het is er wel.
Je ziet niet dat er onrust in haar hoofd ontstaat als er iets op tijd klaar moet zijn, maar het is er wel.
Je ziet niet dat ze erg onzeker wordt en dingen vergeet, maar het is er wel.
Je ziet niet dat het moeite kost om haar aandacht erbij te houden, maar het is er wel.
Je ziet niet dat ze regelmatig rust nodig heeft om zich weer op te laden, maar het is er wel.
Je ziet niet dat ze moe is na het voeren van gesprekken, winkelen enz. maar het is er wel.
Je ziet niet dat het haar pijn doet dat ze niet alles meer kan van vóór de hersenbloeding.
Dat ze moeite heeft met het onbegrip van anderen, soms zie je haar emotioneel worden of huilen.
Ze moet wat harder worden en beter voor zichzelf opkomen, maar dat is best moeilijk.
Ze wil leren omgaan met deze problemen, maar weet dat dat langzaam gaat…
Ze zal moeten leren omgaan met haar beperkingen en het zich eigen moeten maken,
maar dat is best moeilijk.
Ze is veranderd ook al wil ze dat liever niet…

Maar het is er wel!!
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Uit de praktijk
EEN INTERVIEW MET HAN DIJKSLAG,
COACH/CONSULTANT BIJ EFFECTYF
TEKST: ALEX VAN DER HOEFF

“Dat we gezond mogen
blijven groeien, maar wel
specialist blijven"

Mijn landing binnen deze mensorganisatie

Een doorgewinterde Effectyver

“Tijdens mijn sollicitatie zat ik met manager Jantina de Vries aan de koffie. Van alles passeerde de
revue: mijn kennis & ervaring op spoortrajecten,
maar vooral ook op het gebied van autisme spectrum stoornissen, niet-aangeboren hersenletsel,
de arbeidsmarkt en (helaas) ervaringsdeskundigheid op het gebied van burn-out. Wat ook ter tafel
kwam was de vraag: ‘Wat is nou het EffectyfDNA?’ in mijn eerste maanden ontdekte ik dat
Effectyf niet alleen goed is voor haar coachees,
maar ook voor het eigen personeel. Ik weet nog
dat ik bloemen kreeg, gewoon ‘omdat ik het goed
deed.’ Bij Effectyf kun je werken alsof je een zzp'er
bent, maar dan in loondienst, je werk doe je echter absoluut niet alleen. ”

kun je Han Dijkslag best

Affiniteit met autisme

noemen. Hij werkt sinds 2015
bij Effectyf, wat betekent dat
hij kort nadat de organisatie
wortelschoot, begon. Zijn
voornaamste specialismen?
Autisme spectrum stoornissen,
niet-aangeboren hersenletsel
en burn-out.
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EEN
DOORGEWINTERDE
EFFECTYVER

“Voordat ik bij Effectyf kwam werken, nog vóórdat ik bij Rozij WERK begon, was ik teamleider bij
een pedagogisch behandelcentrum. Ik begeleidde
hier een groep jongeren die (toevallig) allemaal
een vorm van autisme hadden. Wij boden deze
jongeren en hun ouders, in samenwerking met
orthopedagogen, handvatten: ‘hoe vier je een
verjaardag?’, ‘hoe verwerk je informatie?’ en ‘wat
doe je hier vervolgens mee?’ Het uiteindelijke
doel was: jongeren thuis laten wonen. Hier is mijn
drive voor autisme ontstaan."

‘Ik heb mijn vrouw weer terug’

“Ik werk ondertussen dertien jaar in de coachingen re-integratiebranche. In dit werk voeg ik voor
mijn gevoel waarde toe aan andermans leven.

Zodra ik een cliënt toebedeeld krijg, wil ik het
traject positief afronden. De cliënt staat voor
mij centraal, maar daarbij houd ik oog voor de
situatie, wet- en regelgeving, opdrachtgever en
andere betrokkenen. Zo coachte ik ooit een vrouw
met psychische en fysieke klachten. Toen ze haar
balans had teruggevonden, en wij het traject
afrondden, zei haar man: ‘ik heb mijn vrouw weer
terug.’ Toekomstperspectief bieden, daar draait
het om.”

Autiproof werkt & AutismeBelevingsCircuit
(ABC)

“Naast het coachen geef ik ook trainingen op
het gebied van autisme. De training ‘Autiproof
Werkt!’ gaat over de vraag: ‘Wat houdt het in om
met iemand met autisme te werken?’ De training
‘AutismeBelevingsCircuit’ bestaat in principe uit
tien opdrachten aan de hand waarvan je beter
kunt herkennen wat iemand met autisme ervaart.
Dit betekent bijvoorbeeld: wéten wanneer diegene overprikkeld is en op welke manier. Voordat
een TL-lamp kapot gaat begint deze te knipperen,
ken je dat? Waarschijnlijk vind jij dit vervelend,
irritant en doet het iets met je concentratie. Voor
iemand met autisme is dit niet alleen vervelend,
maar kan het zelfs de pijngrens overschrijden.
Een ander aandachtspunt op de werkvloer is de
letterlijkheid van taal. De vraag ‘wil je kijken of er
nog printpapier is?’ kan ertoe leiden dat iemand
met autisme kijkt of er nog printpapier is, zonder
het papier aan te vullen, ook als dat wél nodig
is. Gelukkig kunnen we in veel gevallen simpele,
praktische oplossingen bieden.”
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Meerwaarde bieden

VOOR WERKNEMER ÉN WERKGEVER

Meerwaarde voor werknemers:

« PERSOONLIJKE AANPAK « DESKUNDIGHEID « INZICHT IN
TRAJECTVERLOOP « INTENSIEVE CONTACTMOMENTEN « INZICHT
IN BEPERKINGEN & MOGELIJKHEDEN « SUCCESVOLLE INZET VAN
WERKERVARINGSPLAATS « RAPPORTAGES (WIA-PROOF) « GROOT
WERKGEVERSNETWERK « OOG EN OOR VOOR ALLE BETROKKENEN

EEN WAARDIGE AFRONDING
“Vandaag nam ik afscheid van een mooi en intensief traject. Vanaf het moment dat mijn cliënt zich opnieuw ziek meldde raakte ik betrokken. Ze had haar behoefte aan een coach meteen kenbaar gemaakt
bij haar werkgever. Het ‘ertoe willen doen’, haar bewijsdrang, eigenwijsheid en enorme wilskracht hadden haar tot nu toe ver gebracht. Maar nu was ze op. Desondanks probeerde ze de afgelopen jaren delen
van haar werk uit te voeren. Er was immers niks mis met haar intelligentie en ‘ze kon echt nog wel wat’.
Dit waren regelmatig uitspraken tijdens heftige gesprekken. Ze ging uiteindelijk aan de medicatie (niet
zonder slag of stoot natuurlijk). De spanning van een verdere afkeuring in haar WAO had een enorme
weerslag op haar. Na het gesprek met een arts bij het UWV, die meteen to the point kwam, gaf ze me
spontaan een dikke knuffel. Totaal verrast was ze: volledige WAO! Vandaag maakten we een mooie
wandeling, keken we bij haar nieuwe huis in aanbouw
en spraken we over de plannen die ze nu uiteraard weer
heeft. Ik kreeg een mooie fles rode wijn toen we gedag
zeiden."

“We spraken over
de plannen die ze
nu weer heeft”

Pennie Lincewicz,
coach/consultant bij Effectyf

« NAUWE SAMENWERKING MET ANDERE PROFESSIONALS
Impact voor werkgevers

In 2019 was de uitkomst bij 28% van de 2e spoor trajecten die wij tot einde wachttijd begeleidden ‘WGA 80100’. Helaas is deze groep voor werkgevers de duurste
groep: over tien jaar gezien kost een werknemer met
WGA 80-100% ruim €150.000. Het is dan ook logisch
dat werkgevers ons inzetten om enige werkhervatting
mogelijk te maken, zodra die ruimte er weer is. We zien
vaak dat er verslechterende omstandigheden zijn,

waardoor er na herbeoordeling alsnog een IVA wordt
toegekend. Ter onderbouwing hiervan zetten werkgevers ons in voor een haalbaarheidsonderzoek, waarbij
we de werknemer minimaal belasten en maximaal
informeren en ondersteunen. Door onze ondersteuning
kwamen er in 2018 33 IVA-uitkeringen tot stand. Dit is
16% van ons totale aantal 2e spoor trajecten. Voor werkgevers is dit een financieel gunstige situatie.

Meerwaarde voor werkgevers:

« INZICHT IN ZIEKTE(VERLOOP) «BEWUSTWORDING EN ACCEPTATIE BIJ WERKNEMER « ZICHT OP BEPERKINGEN, MOGELIJKHEDEN

WAT IS DE UITKOMST VAN ONZE DIENSTVERLENING?
Naast een persoonlijke en maatschappelijke meerwaarde dragen wij met onze ondersteuning ook
bij aan het voorkomen van (financiële) sancties.
Begrippen als Wet Bezava, ERD ZW, ERD WGA,
vervroegde WIA-aanvragen, loonverlies, resterende
verdiencapaciteit, LGU en LAU zijn voor ons 'dagelijkse
praktijk'. Bij twijfel, schakelen we gewoon externe
kennisdragers in.
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Impact voor werknemers

Om binnen de 104 weken de kans op werk te vergroten,
en te voldoen aan de re-integratie-inspanningsverplichting in het kader van de Wet verbetering poortwachter,
kan detacheren / collegiale uitlening een oplossing zijn.
Een volledige ‘hersteld-melding’ is daarbij niet aan de
orde, omdat werknemer arbeidsongeschikt blijft voor
het eigen werk. Desondanks is de impact voor werknemer groot: hij/zij doet er weer toe, krijgt de kans
om de eigen belastbaarheid te testen en vergroten en
werkgeluk te hervinden.

EN BELASTBAARHEID VAN DE WERKNEMER « WEERSTAND WEGNEMEN BIJ WERKNEMER « HELDERHEID BIEDEN OVER TOEKOMSTPERSPECTIEF « PASSENDE TERUGKEER IN ARBEIDSPROCES « EEN
POSITIEF AFSCHEID « PREVENTIEVE VERZUIM-MAATREGELEN

FEITJE
Met coaching on the job bereiken
wij in 90% van onze opdrachten dat
de werknemer volledig of grotendeels aan het werk is en blijft.

Meer lezen?
Lees de casus op
pagina 14/15

6 JAAR EFFECTYF 29

Interview
XENIA SCHELLINGS, DIRECTRICE BIJ BATAVIA BV, VERTELT
OVER HAAR EIGEN UITVAL EN TERUGKEER IN WERK.
TEKST: ALEX VAN DER HOEFF

Van callcenter agent tot directrice

MIJN
WAKE-UP
CALL

“Mijn naam is Xenia Schellings en ik ben
directrice bij logistiek bedrijf Batavia BV in
het mooie Limburgse Landgraaf. Ik heb een
lange weg afgelegd binnen dit bedrijf en voel
nog altijd veel liefde voor de mensen en het
werk. Anders hou je het niet zo lang vol! We
hebben veel meegemaakt samen.”
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“Ik was vijfendertig toen ik in 1999 bij Batavia
BV begon als callcenter agent. Naast mijn werk,
gezin, sociale leven en nevenactiviteiten – zoals
leesmoeder op school – volgde ik een economischadministratieve opleiding (MEAO). Ik schoof door
naar de functie van hoofd servicecenter, toen
bedrijfsleider en uiteindelijk directrice. Mijn team
bestaat uit vijfentwintig werknemers van verschillende afdelingen. Nadat ik uitviel heb ik gezien dat
mijn team de tent goed draaiende wist te houden.
Momenteel werk ik vier dagen van zeven uur en
ben ik ’s woensdags vrij om bij te tanken. Ik zal niet
meer al mijn oude taken oppakken, maar meer
gaan delegeren. Zo blijven we samen ons bedrijf
naar een hoger niveau tillen.”

‘Die mevrouw met de hersenbloeding’

“Eind november 2017 werd ik verkouden, ik bleef
kwakkelen. Normaal gesproken had ik jaarlijks zo’n
drie keer migraine, maar de aanvallen kwamen
nu vaker. Mijn lichaam en geest waren duidelijk
uit balans. In augustus van het jaar erna kwam ik
vermoeid op werk voor een bijeenkomst waar ik
moest speechen. Ik liep naar voren, draaide me om
en kwam gewoon niet uit m’n woorden. Er werden
grapjes gemaakt: ‘ach, het is nog vroeg!’ Tot een
collega zei: ‘jouw mond staat scheef.’ Eenmaal bij
de huisarts werd er direct een ambulance gebeld.
Toen mijn man daar aan kwam, hoorde hij iemand
zeggen: ah, die mevrouw met de hersenbloeding.”

De wereld vanuit een glazen stolp

“Eenmaal thuis bleef ik stotteren en sliep ik slecht.
Ik had het gevoel dat ik in een glazen stolp zat:
iedereen wilde wat van me, maar ik kon de dingen
alleen maar aanschouwen, niets doen. Toen ik
na veertien dagen in de auto stapte om te gaan

werken, wist ik niet wat me overkwam. Dat autorijden zó vermoeiend kon zijn: de radio, anderen
die op je af komen, geconcentreerd blijven. Kort na
aankomst stuurden mijn collega’s me naar huis,
enigszins boos, omdat ik zelf niet zag dat het écht
niet ging.”

"Ik had het idee
dat ik in een glazen
stolp zat"
Al mijn energie in één theedoos

“Ondertussen was ik al twee maanden thuis voordat ik ging revalideren. Mijn arbo-arts verwees me
door naar Effectyf voor specialistische hulp bij reintegratie naar werk. Mijn coach Liesbeth de Wijs
luisterde naar me en gaf me vanaf het begin veel
praktische tips. Ze kende de materie en verklaarde
dingen die voor mij onduidelijk waren - ‘waarom
ben ik constant zo moe?’ Op die vraag pakte ze de
theedoos erbij, met tien zakjes erin. ‘Dit is jouw
energie voor één dag’, zei ze. ‘Hoeveel energie heb
je nodig om op te staan? En je aan te kleden? En
voor ontbijt?’ De boodschap: ik moest mijn activiteiten zien te selecteren aan de hand van die tien
zakjes energie.”

‘Die mevrouw met de kleine beroerte’

“Uit de scan in het ziekenhuis bleek dat het geen
hersenbloeding was geweest. De neuroloog legde
me uit dat ik waarschijnlijk een kleine beroerte

>
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Interview
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had meegemaakt. Door de migraine aanval kregen
mijn hersenen tijdelijk geen zuurstof, waardoor
er kortsluiting was ontstaan. Soms zei ik hele rare
dingen daardoor; ik draaide woorden om of maakte
van twee woorden één geheel. Als ik teveel aan mijn
hoofd heb gebeurt me dit soms nog. De logopediste
lichtte toe dat synoniemen bij elkaar worden opgeslagen in je hoofd. Wanneer ik een woord niet vind,
maar begin uit te leggen en synoniemen noem, kom
ik er uiteindelijk vanzelf op. Ook aan de hand van
puzzels zal ik mijn hersenen altijd blijven trainen.”

Om 02:22 wakker met de engelen

TEKST: ALEX VAN DER HOEFF

‘Ik stootte gewoon mijn hoofd’

“Sinds dit gebeurd is, slaap ik slecht en word ik
standaard tussen 02:00 en 03:00 ’s nachts wakker.
ik ben hierover op internet gaan lezen en kwam
uit bij een website waar stond dat engelen ons
middels cijfers boodschappen doorgeven. Dit heeft
mij veel kracht gegeven. Er is daarna zóveel op mijn
pad gekomen: ik ben de langste hangbrug van
Duitsland over gegaan, mét hoogtevrees. Ik heb
een modeshow gelopen en ben in een koor gaan
zingen. Allemaal dingen die ik eerder nooit gedurfd
had.”

Vier jaar geleden laadde Sandra Oostebring aan
het einde van de kampeervakantie het Volkswagen busje weer in. Toen ze met haar hoofd
tegen de rand van de auto klapte, veerde ze als
een harmonica terug. Oefff….pijnlijk en klungelig. Even later ging het weer en reden ze naar
huis. Nu vier jaar later is Sandra met een nieuw
revalidatietraject gestart. Ze neemt ons mee in
de achtbaan die haar leven was het eerste jaar
nadat ze haar hoofd stootte.

Welke tips heb je voor anderen?

Eerste werkdag: het beeldscherm danst

Voorheen, wanneer een medewerker re-integreerde, ging ik hier realistisch, betrokken, eerlijk en
mensgericht mee om. Deze houding is eigenlijk alleen maar bevestigd door mijn eigen uitval. Vanuit
het perspectief van werknemer- en gever heb ik de
volgende tips voor anderen.
Twee tips voor werkgevers:
1. Blijf communiceren met jouw werknemer en
betrokken bij de situatie.
2. G
 eef jouw werknemer het vertrouwen dat hij/zij
het traject, in goed overleg, op een eigen manier
en tempo kan doorlopen.
Twee tips voor werknemers:
1. Focus niet op wat je níet kunt, maar op dat wat je
wél kunt.
2.Kleine en realistische doelen stellen, maakt dat je
grote successen kunt vieren.
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INTERVIEW MET SANDRA OOSTEBRING, DIE
HAAR COACHTRAJECT ONLANGS AFRONDDE.

“Het leek prima te gaan met mijn hoofd, tot ik na
de vakantie weer achter mijn computer zat. Mijn
beeldscherm deed allerlei dingen die het niet
hoorde te doen. Mijn leidinggevende stuurde me
direct naar de huisarts en enkele waardeloze tips
later stond ik weer thuis om ‘rust te nemen’. In
de weken daarna bleken alledaagse activiteiten,
zoals de was ophangen en kinderen van school
halen, teveel. En dat terwijl de school maar één
kilometer verderop zit.”

"Misschien is het buiten
slecht weer, maar voor
mij schijnt de zon"

Leg me neer en doe mijn ogen dicht

“Ik klauterde langzaam op door kleine overwinningen, zoals wanneer ik de vaatwasser in één
keer uitruimde. ‘Halve dagen werken moet toch
lukken’, dacht ik, dus riep ik mijn collega’s toe:
‘tot morgen!’ Eenmaal in de auto moest ik mezelf
moed inspreken om veilig naar huis te rijden.
Thuis deed ik de voordeur open, klom ik de trap
op en dook ik mijn bed in. Dit patroon herhaalde
zich eindeloos. Mijn lichaam schreeuwde me toe:
‘leg mij neer en doe mijn ogen dicht.’ En dat
terwijl ik weer gewoon wilde leven.”

De nieuwe ik accepteren

“Samen met de huisarts
concludeerde ik dat ik moest
gaan accepteren dat
sommige klachten misschien blijvend waren.
Aan één uitspraak van
de bedrijfsarts heb ik
veel teruggedacht: ‘als
je 70% hersteld bent
en je probeert op 90%
te functioneren, zul je
uiteindelijk rond de 60%
herstel eindigen. Functioneer
je op 60%, dan zul je misschien
uiteindelijk de 90% herstel halen.’ In
september 2018 zei ik dan ook tegen
mijn manager: ‘ik acht mij arbeids-

ongeschikt in mijn huidige functie.’ Hij gaf aan dat
hij zag hoezeer ik mijn best deed, maar kon me niet
als volwaardig meetellen. Dat kwam binnen. Na dit
gesprek startte de zoektocht naar ander passend
werk.”

Weinig kennis van hersenletsel

Als je eenmaal een jaar ziek bent, krijg je met allerlei mensen te maken: de bedrijfsarts, arbo-arts,
arbeidsdeskundige én een re-integratiecoach.
Mijn coach, Henriëtte Paap van Effectyf,
bezocht mij thuis, zodat ik niet
hoefde te reizen. Ik vertelde
haar mijn verhaal, dat ik zo
graag normaal wilde zijn
in het begin. Daarna
begon het verwerkingsproces. Wat had
ik graag éérder in
het traject gehoord:
‘Ik snap het en ik
kan je hier doorheen
loodsen.’ Na vier jaar
kan ik concluderen dat
maar weinig mensen
écht kennis hebben van
niet-aangeboren hersenletsel. Ik gun anderen in vergelijkbare situaties dat ze méér
ups beleven en sneller geholpen
worden.
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ONS WAARDEVOLLE NETWERK
Alleen al in het jaar 2018 hebben we 800
kandidaten begeleid bij hun re-integratie, in
opdracht van 455 verschillende opdrachtgevers.
Deze opdrachtgevers weten ons te vinden
door onder andere onze samenwerking met
arbodienstverleners als Keerpunt, Robidus,
CZ, Human Total Care, ArboNed, Ohra en Delta
Loyd. Daarnaast hebben wij goed contact met
diverse behandel- en revalidatiecentra, die hun
patiënten, zodra er weer arbeidsmogelijkheden
zijn, naar ons verwijzen. Mede dankzij hen
kunnen we ons trotse dienstverlener noemen
van landelijk opererende werkgevers als
Randstad Groep Nederland, KwikFit Nederland
B.V., Gemeente Lelystad, Rabobank en s’ Heeren
Loo Zorggroep.
Samen met al onze relaties zorgen we ervoor dat
de re-integratie zo goed mogelijk verloopt.

WE ZETTEN ZE GRAAG
IN HET ZONNETJE:

Opdrachtgevers waarderen onze vaardigheden in coaching,
het échte samenwerken, waardoor neuzen dezelfde kant op
wijzen en verzuim in zijn geheel meer doorzien wordt. Daarbij
waarderen zij dat we oog houden voor het doel en hier advies
over uitbrengen. We houden van snel schakelen via korte lijntjes en hebben een breed netwerk voor doorverwijzingen.
Wij willen onze providers laten weten dat wij super blij zijn
met de samenwerking. Samen met jullie ondersteunen we
nóg meer werknemers en werkgevers in de re-integratie,
die veelal complex is. Voor alle partijen geldt dat we al snel
inhoudelijk met elkaar in gesprek gaan, vanuit de passie voor
het vak. Dit maakt dat we samen nog meer impact kunnen
maken.
Effectyf heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en draagt
de volgende keurmerken:

SCORE WERKGEVER

2018
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SCORE WERKNEMER
1E EN 2E SPOOR

7,7 7,9
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Uit de praktijk

OP REIS NAAR

Innerland
Simon Alderliesten, coach bij Effectyf, nam zijn
collega’s mee naar Innerland. Een soort van weekendje weg. Maar dan naar binnen toe. Ze ontmoetten elkaar in kwetsbaarheid en hebben ervaren
hoe waardevol dat kan zijn, binnen Effectyf, maar
vooral ook daarbuiten in het werk.

Hoe het leven je kleurt

Iedere dag werken wij bezield en bevlogen. Wij zijn
hiervoor voortdurend in ontmoeting met met onze
coachees, collega's, opdrachtgevers en anderen.
Via die ander ontmoeten we ook onszelf en ons
verleden. Alleen zijn we ons daar meestal niet van
bewust. We zijn vaak vooral gericht op de ander die
we begeleiden. Toch is het heel helpend en helend
om zicht te krijgen en houden op de manier waarop
wij gekleurd zijn in ons leven. Hoe we ons verbinden
en misschien ook wel waar we uit contact gaan.

"Het gaat niet om wat we
allemaal weten, maar om
wie wij zijn"
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KIJK NAAR BINNEN

Hoe ben jij gekleurd in je leven? Wanneer voel jij je verbonden met anderen?
Wat zou je graag willen voor de toekomst? Schrijf een brief aan jezelf.

Kwetsbare ontmoetingen

Om dit bewustzijn met betrekking tot onszelf en
ons verleden te vergroten, zijn we onlangs met een
tiental collega’s op reis geweest. Naar Innerland. Een
soort van weekendje weg. Maar dan naar binnen
toe. Wat was het intens prachtig. Open en kwetsbaar ging iedereen mee op reis. We waren in stilte,
wandelden, gingen in dialoog, schreven en luisterden naar elkaar rond ‘rond het kampvuur’. Wat werd
er veel gedeeld en geheeld. Over de route die we al
hebben afgelegd. Over wat we zijn kwijtgeraakt. En
hoe dat ons gevormd heeft tot wie we nu zijn. Wat
gaf dat een ruimte en wat voelden we verbinding
met elkaar. We hebben gelachen, gehuild en zijn
stil geworden. We hebben ervaren hoe ontzettend
helend en krachtig het is om jezelf en de ander te
mogen ontmoeten in kwetsbaarheid.

Authentieke verbindingen

En ja. Er komt een vervolg op deze reis naar Innerland. Wij zien kwetsbaarheid niet als zwakte maar
als kracht. Kwetsbaarheid is de beste manier om authentieke verbindingen met anderen aan te gaan en
een cultuur van betrokkenheid te creëren. En dit niet
alleen binnen Effectyf als organisatie, maar vooral
ook daarbuiten in het werk dat wij mogen doen. Het
gevoel van verbondenheid is een van de belangrijkste menselijke behoeftes. Het gaat niet om wat we
allemaal weten, maar om wie wij zijn. Zo maken we
heel graag iedere dag het verschil.

Wil jij hier een verdiepingsslag op maken? Ga je mee op reis naar Innerland?
Meld je bij ons aan!
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REGIE OP JE RE-INTEGRATIE

Kennis

Wet verbetering Poortwachter [spoor 1 en spoor 2]

REGIE
OPzorgvuldige
JE RE-INTEGRATIE
beDOELing
ondersteuning:

Structurele
werkhervatting in[SPOOR
(ander) 1passend
werk2]dat
zo dicht
mogelijk
aansluit
bij de resterende mogelijkheden
WET VERBETERING
POORTWACHTER
EN SPOOR
I VAN
COMPLEX
NAAR
EENVOUDIGER

SPOOR 1

beDOELing zorgvuldige ondersteuning

SPOOR 1

re-integreren bij de eigen werkgever
in eigen of aangepast werk

Structurele werkhervatting in (ander) passend werk wat zo dicht
mogelijk aansluit bij resterende mogelijkheden

vervolg

Toetsen
re-integratie door
arbeidsdeskundige,
inzet 2e spoor

Re-integratiedossier
aanmaken

42e weekmelding
bij UWV

WEEK

....... - ....... - .......

Medewerker ontvangt
WIA-aanvraagformulier
WEEK

87

2

WEEK

42

Werkhervatting
actief ondersteunen
WEEK

Actueel
oordeel door
bedrijfsarts
Re-integratieverslag
en eindevaluatie
door medewerker
en werkgever

WEEK

87-91

WEEK

1

Start
WIA-uitkering
of langere
loondoorbetaling

Deadline aanvraag
WIA-uitkering

8-42

WEEK

104

WEEK

91

WEEK

6-8

Verzuimmelding
....... - ....... - .......
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Probleemanalyse
en casemanager aanwijzen

Wat doet de medewerker?
Actief werken aan je
herstel en re-integratie.

Wat doet de werkgever?
Als eindverantwoordelijke
zorgdragen voor de
juisten stappen.

Wat doet Effectyf?
Deskundig adviseren en
ondersteunen bij verzuim
in opdracht van werkgever.

Wat doet de bedrijfsarts?
Belastbaarheid van de
werknemer volgen, hem en
de werkgever adviseren.

WEEK

50

Toetsing
re-integratie
inspanningen
door UWV

SPOOR 2

het vinden van passend werk
bij een andere werkgever
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Je hebt zojuist ons allereerste magazine gelezen!
Hopelijk heeft het je meer inzicht gegeven in wie
wij van Effectyf zijn, wat we doen en waarom we
dit doen. De verhalen die je in dit magazine leest,
zijn voor ons 'praktijk van alledag', wat dit werk
héél mooi maakt. We willen onze coachees die hun
verhaal wilden delen in het speciaal bedanken.

DEEL MEE
Iets tegengekomen in dit
magazine wat je graag deelt met
anderen? Onthoud het jouw netwerk niet en spread the word met
de hashtag #SAMENEFFECTYF.
Je kunt de online versie
downloaden via
onze website.

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk
kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen
en aangeraakt
Het grootste geschenk
dat ik kan geven
de ander te zien,
te horen, te begrijpen,
en aan te raken.
Wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd.
-Virginia Satir

Kun je onze kennis en deskundigheid in jouw situatie goed gebruiken? Neem gewoon eens contact op.

Post- en bezoekadres
President Kennedylaan 104
6883 AX Velp
T 026-33 97 522
E info@effectyf.nl
www.effectyf.nl
Blijf je ons volgen?

SAMEN EFFECTYF

