
Werken met een 
Arbeidsbeperking
in Corona-tijd

Heb je vragen of opmerkingen aan de hand van deze Handreiking? 
Neem dan contact op met Stichting SWOM via 

secretariaat@studerenenwerkenopmaat.org of bel 070-204 2299.



Inleiding
Of we het nu leuk vinden of niet, we schrijven geschiedenis in deze wonder-
lijke dagen. Het Corona virus heeft de wereld platgelegd, de straten tot stilte 
gebracht en misschien nog wel het meest voelbaar, ons allen thuis aan het werk 
gezet. Hoe bizar ook, het is bewonderenswaardig hoe goed we ons weten aan te 
passen. Dat aanpassen gaat overigens niet zonder slag of stoot, voor ieder van 
ons brengt deze tijd uitdagingen met zich mee, ook op werk. Zo ook voor mensen 
met een arbeidsbeperking, voor wie sommige situaties een grotere impact heb-
ben en net een andere aanpak vragen. In deze handreiking geven we aandacht 
aan die situaties die voor deze medewerkers een grote rol kunnen spelen in hun 
dagelijks leven.

Van intelligente lockdown naar de anderhalve-meter-samenleving. Waren we 
net wat gewend en vertrouwd geraakt met de huidige situatie, staat ons opnieuw 
een nieuwe, vreemde situatie te wachten. Op een gegeven moment zullen we 
(al dan niet beperkt) weer naar kantoor gaan. Deze verandering roept opnieuw 
voor ieder van ons vragen op. Medewerkers kunnen zich afvragen: hoe houd ik 
contact met mijn collega’s als zij wel op kantoor werken en ik niet? Wat doe ik 
als er door omstandigheden even wat minder werk te doen is? Maar ook voor 
leidinggevende roept de situatie vragen op: hoe zorg ik dat mijn medewerker 
zich veilig voelt op kantoor? Omdat deze veranderende situatie opnieuw vragen 
oproept hebben Stichting SWOM en Ministerie BZK besloten deze handreiking 
te schrijven. 
Deze handreiking is het beste bruikbaar op een laptop of PC. Wil je de handrei-
king liever op je telefoon of tablet bekijken? Maak dan gebruik van onze App. 
Ga naar  www.swomapp.nl om de App in gebruik te nemen.



Handleiding van de handreiking
Invalshoeken
Sinds de corona-uitbraak kregen we niet alleen vanuit mede-
werkers met een arbeidsbeperking hulpvragen, maar ook vanuit 
hun leidinggevenden, collega’s, buddy’s en HR-adviseurs. Daar-
om hebben we ervoor gekozen om in deze handreiking aandacht 
te geven aan de verschillende perspectieven. Iedereen heeft een 
eigen rol te vervullen, met eigen verantwoordelijkheden en uit-
dagingen. Daar willen graag op inspelen. In deze handreiking 
werken we daarom vanuit de volgende perspectieven

Focus
Vanuit ervaring uit de praktijk en op basis van directe hulpvra-
gen van de Young Professionals die begeleid worden door Stich-
ting SWOM, zijn we tot een aantal belangrijke thema’s gekomen. 
De inhoud van deze handreiking is mede tot stand gekomen door 
het Young Professional bestuur van Stichting SWOM en door de 
samenwerking met de Minister van Gehandicaptenzaken Rick 
Brink. Hun ervaringsdeskundigheid geldt als basis van deze 
handreiking. De rode draad in de handreiking is je weg vinden 
in het “nieuwe normaal”. De komende periode zal in het teken 
staan van het vinden van een evenwicht tussen het succesvol 
thuiswerken en het op een veilige manier weer aan de slag gaan 
op kantoor. Deze nieuwe manier van werken zal unieke uitdagin-
gen met zich mee brengen. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten 
van je werkplek op kantoor maar ook thuis, gezien je deze zeker 
nog nodig zal hebben, tot aan de vraag hoe je zichtbaar en be-
trokken blijft als medewerker in een digitaal team. 
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Wanneer je op dit 
symbool klikt krijg je 
een video te zien met 
uitleg over het onder-
werp

Door te klikken op de puzzelstukjes in de  
navigatiebalk kun je van het ene naar het ande-
re thema springen. De thema’s die je tegen zult  
komen in de PDF zijn:

Wanneer je de navigatiebalk op een pagina ziet kun je  
eenvoudig klikken naar verschillende onderwerpen in de 
PDF. De balk bestaat uit de volgende onderdelen:

Liever even terug naar het over-
zicht met alle thema’s? Klik dan 
op het middelste puzzelstuk

Druk je op deze knoppen dan 
kun je binnen een thema ook 
de handreiking lezen voor de 
andere doelgroepen over het 
onderwerp.

Kom je deze poppe-
tjes tegen dan kun je 
eenvoudig navige-
ren naar de pagina 
binnen het thema die 
specifiek gaat over: 

de medewerker

de leidinggevende

de buddy/ collega



Thema’s Extra uitleg HR Special
Als HR-adviseur, Recruiter, 
Beleidsmedewerker of Coör-
dinator die zich inzet in het 
kader van de Banenafspraak 
of zich anderzijds inzet voor 
diversiteit en inclusie bin-
nen een organisatie, zijn een 
aantal thema’s binnen deze 
Handreiking specifiek voor 
jou relevant. Dit heeft geleid 
tot een Special die gericht 
is op de HR-professional. 
Klik hier voor alle tips en  

adviezen:



Werving & Solliciteren
Ervaring uit de praktijk
De vacature van mijn huidige baan kwam net op 
het moment dat het wat stabieler ging met mijn 
gezondheid. Plus, de vacature was toegespitst op 
mensen uit de Participatiewet. Dus ik dacht, waar-
om niet? En ze waren echt heel blij met mijn CV! 
De HR-adviseur keek ernaar en zei: ‘’Wanneer kan 
je beginnen?’’ Ik was echt heel blij en ben ook nog 
steeds heel dankbaar hoe het is gegaan.
       
  - Zisan Mermi, medewerker

Situatieschets
Solliciteren, wervingsprocedures en het aannemen 
van nieuwe medewerkers heeft in een korte periode 
een nieuwe dynamiek gekregen. Het is een onzekere 
periode op de arbeidsmarkt en er zijn dan ook veel 
werkzoekenden met een beperking die bang zijn dat 
hun kans op een (passende) baan nog kleiner wordt. 
HR-professionals en leidinggevenden hebben op hun 
beurt twijfels en vragen over hoe de werving- en se-
lectieprocedure en het organiseren van de juiste faci-
liteiten in goede banen te leiden. Ervaring wijst uit dat 
een gestructureerde aanpak en heldere communicatie 
extra belangrijk is, en dat je met een creatieve aanpak 
ver komt.



Wat kan ik verwachten?
Houd er rekening mee dat werkgevers ook moeten 
wennen aan een nieuwe manier van werken en zaken 
opnieuw moeten inrichten. Ze zullen misschien min-
der snel reageren op jouw sollicitatie dan normaal of 
een (digitaal) sollicitatiegesprek verloopt niet zoals 
deze in levenden lijve zou verlopen.

Veel werkgevers plannen nu digitale sollicitatiege-
sprekken in. Wanneer je een digitaal sollicitatiege-
sprek voert houdt dan rekening met deze zaken:

• Zorg dat je het communicatieprogramma dat zal 
worden gebruikt van tevoren hebt geïnstalleerd en 
getest op je laptop, tablet of telefoon;

• Check je internetverbinding en ga in een ruimte 
zitten waar je goed bereik hebt.

• Zorg dat je er verzorgd uitziet, je goed in beeld te 
zien bent en dat je achtergrond opgeruimd is. 

• Zorg dat je niet met je rug naar de lichtinval ge-
keerd zit. Een ander kan je dan stuk minder duide-
lijker zien.

Je kunnen blijven ontwikkelen is belangrijk! Daarbij 
hoort een passende baan, die aansluit op jouw wensen, 
capaciteiten en mogelijkheden. De zoektocht naar een 
nieuwe baan is altijd al een ontdekkingstocht. Maar in 
een periode waarin de wereld er anders uit ziet dan je 
gewend bent, kan solliciteren een nog hogere drempel 
worden. Het goede nieuws is dat uit de praktijk blijkt 
dat de basis van solliciteren in deze tijd grotendeels 
gelijk is gebleven. Toch kunnen sommige dingen nu 
ook wat anders verlopen. Neem deze tips door om 
goed voorbereid jouw zoektocht naar een nieuwe baan 
of functie aan te gaan.

Sollicitatievaardigheden
Zorg dat je sollicitatieskills op orde zijn. Bekijk hieron-
der het filmpje voor handige tips. Je kan ook een solli-
citatietraining volgen om je vaardigheden te verbete-
ren. Neem hiervoor contact op met Stichting SWOM 
via www.studerenenwerkenopmaat.org.

Duidelijke communicatie
Wanneer je elkaar niet face to face ziet, zijn heldere 
communicatie en duidelijke afspraken nog belangrij-
ker dan normaal. Jij kan hier zelf ook aan bijdragen 
door open en helder te delen met jouw gesprekspart-
ners wat je nodig hebt. Stel vragen als zaken niet he-
lemaal duidelijk zijn en geef aan wat jij nodig hebt om 
een gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen. Werk-
gevers vinden het prettig om te weten hoe ze jou op je 
gemak kunnen stellen, voel je daarom niet gehinderd 
in het delen van jouw behoeften.

DE MEDEWERKER



In onzekere tijden zoals deze kan het een uitdaging 
zijn om nieuwe medewerkers aan het team toe te voe-
gen. En misschien komen er nog meer vragen op als 
het gaat om het aannemen van een medewerker van-
uit de Banenafspraak. Je wil de medewerker tenslotte 
wel een goede start kunnen bieden en de begeleiding 
en faciliteiten geven die ze nodig hebben. Echter, het 
“nieuwe normaal” is een feit en in de praktijk is geble-
ken dat het aannemen en inwerken van medewerkers 
met een arbeidsbeperking zeer succesvol kan zijn.  

Kijk voor alle informatie en ervaringen over het aan-
nemen en inwerken van een nieuwe medewerker uit 
de Banenafspaak deze video:

Kennismaken en sollicitatiegesprekken
• Neem de tijd om kennis te maken met kandidaten 

uit Banenafspraak en ontdek wat een specifieke 
kandidaat nodig heeft om goed (digitaal) te kun-
nen werken. Je zult zien dat dit voor elke kandi-
daat verschillend is. Dit helpt om realistisch in te 
kunnen schatten hoe jij en jouw team dit momen-
teel kunnen bieden. 

• De meeste kandidaten uit de Banenafspraak staan 
open voor digitale sollicitatiegesprekken. Wel is 
het goed dit van tevoren te checken bij de kandi-
daat of de begeleidende organisatie.

• Bied bij het inplannen van een digitaal gesprek 
helderheid over de praktische zaken, zoals het pro-
gramma dat je gaat gebruiken, het aantal mensen 
dat aanwezig zal zijn en het doel van het gesprek.

• Wanneer er geen functieomschrijving beschik-
baar is, geef de kandidaat dan vooraf informatie 
over de directie, de afdeling en het team aan de 
kandidaat. Zo kan hij/zij zich goed voorbereiden. 

Bied duidelijke structuur en afspraken
Wanneer je een nieuwe medewerker vanuit de Banen-
afspraak gaat aannemen, maak dan aanvullend op de 
arbeidsvoorwaarden ook duidelijke afspraken met de 
medewerker. Denk hierbij aan:
• Hoeveel uur zal de medewerker gaan werken en is 

er sprake van een opbouw van uren in de komende 
maanden?

• Wie wordt de mentor/buddy op de werkvloer van 
de medewerker?

• Welke faciliteiten moeten verzorgd worden voor-
dat de medewerker gaat starten?

• Hoe ziet het inwerk-schema eruit? Wat kan de me-
dewerker verwachten van de eerste weken?

DE LEIDINGGEVENDE



Ondersteunen in ontwikkeling
Als buddy of ervaren collega speel je een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van je collega’s op werkgebied. 
Misschien heeft jouw collega wel eens laten vallen dat 
hij/zij zou willen doorgroeien of meer uitdaging  wenst 
in zijn/haar functie. Jij kan vanuit jouw ervaring mee-
denken in de realistische mogelijkheden en goed in-
schatten wat de collega nodig heeft om een dergelijke 
volgende stap te zetten. Natuurlijk ben je geen loop-
baanbegeleider, en deze rol hoef je ook zeker niet op je 
te nemen. Maar vanuit jouw kennis kan jij jouw collega 
al een zetje in de goede richting geven.

• Geef je collega uitleg over de gang van zaken in 
doorstroom en intern solliciteren binnen de orga-
nisatie. Dit geeft jouw collega een beter beeld van 
wat hij/zij hier in kan verwachten en hoe hij/zij het 
beste kan handelen.

• Moedig je collega aan om zijn/haar ontwikkel-
doelen en -wensen te bespreken met de leidingge-
vende of anderen binnen de organisatie die hierin 
kunnen faciliteren.

• Geef eerlijke feedback op de wensen van de col-
lega, en durf ook te zeggen als een bepaald doel 
minder realistisch is. Bied in dit geval alternatie-
ven die jij wel voor je ziet en waar de collega ver-
der over kan nadenken.

Leren kennen van je nieuwe collega
Als jij onlangs een nieuwe collega uit de Banenafspraak 
in jouw team hebt welkom geheten, of misschien wel 
bent aangewezen als buddy van deze collega, dan ken 
je de uitdagingen van iemand leren kennen op afstand. 
Voor een nieuwe collega is het altijd al spannend om 
de weg te vinden op een nog onbekende werkplek, 
maar met het vele thuiswerken zijn hier nog nieuwe 
uitdagingen bijgekomen. Als buddy of collega kan je 
een essentiële bijdrage leveren aan een prettige start 
en verloop van de inwerkperiode.

• Neem de tijd om jouw nieuwe collega te leren ken-
nen, en neem zeer regelmatig met hem/haar con-
tact op om te horen hoe het gaat. Ben je buddy? 
Maak hierover dan afspraken en prik vaste mo-
menten in de week waarop je elkaar spreekt.

• Heb geduld en maak tijd vrij voor het inwerken 
van de nieuwe collega. Het kan zomaar zijn dat het 
thuiswerken in combinatie met een nieuwe baan 
wat meer energie vraagt van je collega dan nor-
maal. Stel hem/haar gerust en biedt vertrouwen.

• Wees alert op signalen van spanning of onzeker-
heid en moedig je collega aan om vragen te stellen 
of aan te geven wat hij/zij nodig heeft om beter te 
kunnen werken.

DE BUDDY/ COLLEGA



Situatieschets
Dat we voorlopig niet meer teruggaan naar hoe de wereld was, daar kun-
nen we niet meer omheen. We zijn dan ook allemaal op zoek naar “het 
nieuwe normaal”, zo ook op de werkvloer. Veel mensen moeten wennen 
aan het vele thuiswerken, of hebben op kantoor gewerkt in hele nieuwe 
omstandigheden. Welke situatie ook van toepassing is, de overgang naar 
een nieuwe situatie kan mensen angstig of onzeker maken. Ook kan het 
twijfels oproepen: ‘Hoe pak ik dit aan?’. Het is mogelijk dat er onrust be-
staat; we waren net gewend aan een ritme dat nu weer wordt verstoord. 
Tenslotte bestaat de zorg dat in “het nieuwe normaal” er niet of te weinig 
rekening wordt gehouden met bepaalde faciliteiten die mensen nodig 
hebben om te kunnen werken of veilig op afstand te blijven van anderen. 
Voor medewerkers met (maar ook zonder) een arbeidsbeperking kun-
nen de veranderingen in de werksituatie ook leiden tot onzekerheid over 
het kunnen behouden van de baan of angst voor besmettingen. Al deze 
zorgen kunnen zwaar wegen en in de weg gaan staan van een 
prettige en effectieve manier van werken. Regelmatig contact 
is daarom ontzettend belangrijk. Dat hierbij helderheid en af-
stemming centraal staan is essentieel.

Het nieuwe normaal
Ervaring uit de praktijk
“Ik ben deels ingewerkt op kantoor, dat heeft veel 
geholpen. Ook al zaten we maar met z’n tweeën, het 
hielp mij om te landen. Ook kon ik gelijk mijn spul-
len ophalen. Wat voor mij wel een voordeel is van 
het thuiswerken, is dat ik geen reistijd meer heb. Dit 
kost mij normaal altijd veel energie. Daar tegenover 
staat dat ik elke dag goed moet bedenken wat ik die 
dag ga doen, en de verwachtingen daarin bespreek 
met mijn collega. Ook de sociale contacten zijn nu 
een stuk minder of lopen anders.  Dit heeft ook echt 
effect op mijn kwaliteit van leven, omdat ik juist die 
momentjes van even praten en onder de mensen 
zijn mis. “ 

- Bert Wittekoek, medewerker



• Geef het bij je leidinggevende, collega en/of job-
coach aan als jij tot in de risicogroep behoort, 
waardoor het verstandig is om zo veel mogelijk 
thuis te blijven; 

• Bespreek met je leidinggevende, collega en/of job-
coach welke zorgen je hebt rondom het weer gaan 
werken op kantoor en hoe deze zorgen mogelijk 
verminderd kunnen worden;

• Bespreek met je leidinggevende, collega en/of job-
coach wat jou helpt bij het terugkeren naar het (ge-
deeltelijk) werken op kantoor.

• Vraag je leidinggevende en/of collega om duidelij-
ke communicatie over relevantie updates en nieu-
we regels wat betreft het werken op kantoor, zodat 
je geen belangrijke informatie mist.

Voor veel medewerkers is thuiswerken mogelijk nog 
een lange tijd de norm. Er komt een moment dat er 
weer meer naar kantoor gegaan zal worden en er een 
nieuwe balans moet worden gezocht. Sommigen kijken 
hier erg naar uit en kunnen niet wachten weer fysiek 
naar hun werk te gaan, anderen hebben het thuiswer-
ken volledig omarmd en doen liever niet meer anders. 
Wat je situatie ook is, het is belangrijk dat je je zorgen 
kan delen met collega’s, je leidinggevende en, wanneer 
je die hebt, je jobcoach. Op het moment dat zij weten 
welke gedachten en zorgen jij hebt op dit gebied, kan 
er worden ingespeeld en worden gezocht naar oplos-
singen. We willen je aanmoedigen om het gesprek aan 
te gaan met deze mensen in jouw netwerk, en geven 
je een aantal handvatten die je hierbij kunnen helpen. 
 

Ervaringen
Op basis van de ervaringen van medewerkers die door 
Stichting SWOM begeleid worden hebben we een aan-
tal tips verzameld die je kunnen helpen de overgang 
terug naar kantoor gemakkelijker te maken. Deze tips 
kan je bespreken met je leidinggevende.
• Geleidelijke opbouw van kantoordagen. Begin-

nend met een  hele of halve dag per week.
• Afspreken dat jij gelijktijdig op kantoor ben met 

je begeleider, of met degene met wie je het meest 
samenwerkt.

• Op je kantoordagen aangepaste uren werken, zo-
dat je niet in de spits naar je werk hoeft.

DE MEDEWERKER



De overgang naar weer vaker naar kantoor kan men-
sen angstig of onzeker maken, of twijfels geven hoe dit 
aan te pakken. Ook kan het onrust geven omdat het 
wederom een wijziging is in een ritme waar de mede-
werker net aan gewend is geraakt. Heldere communi-
catie en afstemming is daarom erg belangrijk.

Neem de tijd om je medewerker te bevragen op dit on-
derwerp. Hierbij kunnen de volgende vragen gebruikt 
worden:: 
• Kan de medewerker naar kantoor of behoort hij/zij 

tot een risicogroep?
• Heeft de medewerker vragen of zorgen over de 

overgang naar kantoor? En wat zou  kunnen hel-
pen om die overgang goed te laten verlopen? 

• Heeft  de medewerker redenen (fysiek of psy-
chisch) die aanleiding kunnen zijn tot voorrang 
verlenen in het weer naar kantoor gaan? Bijvoor-
beeld: een sterke behoefte aan structuur of taken 
die grotendeels op kantoor moeten worden uitge-
voerd.

Veel medewerkers weten zelf goed wat ze nodig heb-
ben. Maar het kan ook voorkomen dat ze niet altijd di-
rect een oplossing zien voor hun zorgen of probleem. 
Het kan voor de medewerker prettig zijn als je reke-
ning houdt/gebruik maakt van onderstaande sugges-
ties:
• Geleidelijk opbouwen van uren/dagen wel en niet 

op kantoor.
• Veranderingen op een passend tempo communi-

ceren en doorvoeren.
• Duidelijke afspraken maken over wanneer en de 

medewerker op kantoor zal zijn.  
• De jobcoach of begeleider van de medewerker be-

trekken in de afspraken die gemaakt worden.

Ook als een medewerker nog niet naar kantoor kan 
doordat hij/zij zelf tot een risicogroep behoort of naas-
ten heeft die hier onder vallen, is het belangrijk duide-
lijke afspraken te maken en contact te houden. Maak 
afspraken over hoe je ervoor kan zorgen dat de mede-
werker die thuis blijft werken actief betrokken blijft bij 
vergaderingen en werkzaamheden. 
Tenslotte is het belangrijk om te waarborgen dat de 
medewerker toegang heeft tot de juiste informatie en 
kennis op het gebied van de ontwikkelingen rondom 
terugkeer naar kantoor. Ga ook bij de medewerker na 
of er in de maatregelen en aanwijzingen op kantoor 
voldoende rekening is gehouden met toegankelijk-
heid van de medewerker (bijvoorbeeld bij mensen met 
een visuele beperking).

DE LEIDINGGEVENDE



De overgang naar weer vaker naar kantoor gaan kan 
mensen angstig of onzeker maken, of twijfels geven 
hoe dit aan te pakken. Ook kan het onrust geven om-
dat het wederom een wijziging is in een ritme waar 
de medewerker net aan gewend is geraakt. Heldere 
communicatie en afstemming is daarom erg belang-
rijk. Als collega kan je een aantal dingen doen om deze 
overgang overzichtelijker te maken voor de ander.

• Blijf contact onderhouden met je collega, ook op 
het moment dat de meesten weer regelmatig naar 
kantoor gaan maar hij/zij nog volledig thuiswerkt;

• Bespreek de mogelijkheid om op dezelfde dag als 
je collega op kantoor aanwezig te zijn, zodat jullie 
elkaar face tot face kunnen ontmoeten.

• Ga na bij je collega of hij/zij beschikt over de meest 
recente informatie over de terugkeer naar kantoor, 
en of hij/zij toegang heeft tot de juiste communi-
catiekanalen. Denk aan het maken van samenvat-
tingen van belangrijke directievergaderingen over 
dit onderwerp, indien de collega hier niet bij kan 
zijn.

• Bespreek regelmatig of de collega zich nog ver-
bonden voelt met het team en de werkzaamheden, 
en of er iets gedaan kan worden om dat te verbe-
teren

DE BUDDY/ COLLEGA



Ervaring uit de praktijk
“Bij mij leeft de vraag of de faciliteiten thuis ooit 
zo optimaal kunnen worden als op kantoor. Ik mis 
daarin een stukje duidelijkheid. Bijvoorbeeld, het in 
bruikleen nemen van een stoel kan, maar het op-
halen kost mij veel tijd reizend met het OV. En wat 
is mogelijk qua een beeldscherm in huis? Gelukkig 
is het niet zo dat mijn huidige werkplek thuis voor 
mij ongezond is, ik heb geen speciale voorzienin-
gen nodig. Maar ten opzichte van kantoor zijn de 
faciliteiten minder comfortabel.”
      

- Bert Wittekoek, medewerker

Situatieschets
Een gezonde werkplek en goedwerkende werkvoor-
zieningen zijn belangrijk en voor sommige medewer-
kers zelfs noodzakelijk om aan het werk te kunnen en 
te blijven! Als dit niet in orde is kan het lichamelijke 
klachten, stress en onzekerheid veroorzaken. Door de 
afwisseling thuiswerken en kantoorwerken is het be-
langrijk aandacht te hebben voor beide werkplekken. 
Soms zijn er in de thuiswerk situatie net wat andere 
voorzieningen nodig dan op kantoor. En mogelijk zijn 
op kantoor zaken anders geregeld dan voorheen wat 
invloed kan hebben of iemand zich veilig door het ge-
bouw kan bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de zicht-
baarheid van wandelroutes of de bezetting van liften. 
Blijf daarom goed communiceren over de werkplek-
ken en werkvoorzieningen van de medewerker. 
 

Faciliteiten & Voorzieningen



Het is belangrijk dat je over een werkplek beschikt die 
aansluit bij jouw situatie. Zowel thuis als op kantoor. 
De kans is groot dat jouw werkgever middelen (zoals 
toetsenborden, stoelen en beeldschermverhogers etc.) 
berschikbaar heeft gesteld zodat jij ook thuis goed kan 
werken. Maak daar vooral gebruik van! Als jij meer 
specifieke voorzieningen gebruikt, kan het zijn dat 
deze niet altijd even goed werken of zijn afgesteld in 
deze nieuwe situatie. Het is belangrijk dat je hiervan 
melding maakt bij je leidinggevende en, wanneer je 
die hebt, de jobcoach. Zij kunnen je helpen op zoek te 
gaan naar oplossingen, als je deze zelf nog niet hebt 
kunnen vinden.

Onderstaand vind je wat je nodig hebt voor een goede 
werkplek en hoe je je werkplek het beste instelt. Wan-
neer je een voorziening voor het goed instellen van 
je werkplek mist, of niet over de juiste voorzieningen 
beschikt, neem hierover contact op met je leidingge-
vende. 

1. Plaats de bolling van de rugleuning in de holling 
van je rug. Hoofd rechtop in het verlengde van je 
wervelkolom. 

2. Als de stoel een lendensteun heeft, plaats deze ter 
hoogte van je broekriem. 

3. Plaats de heuphoek iets hoger dan de knieën .
4. Stel de hoogte van de armleuningen op elleboog-

hoogte, in een hoek van 90 graden, zodat de schou-
ders ontspannen zijn.

5. Plaats de zitting onder een flauwe hoek van 10 gra-
den, hierdoor wordt onderuitglijden voorkomen.

6. De afstand tussen de zitting en knieholtes moet 
vuist breed zijn, zodat de bloedvaten niet afge-
kneld worden.

7. Zorg dat je voeten plat op de grond kunnen steu-
nen.

8. De hoogte van het bureaublad dient overeen te ko-
men met de hoogte van de armsteunen.

9. Plaats de bovenrand van het beeldscherm op oog-
hoogte, het beste iets daar onder.

10. Neem kijkafstand tot het scherm 50 – 90 cm. af-
hankelijk van de scherm en tekengrootte.

11. Inkijkhoek beeldscherm > 90 graden.

Vergeet ook niet om ieder uur even van je werk-
plek te lopen en in je pauze een frisse neus te halen. 
Als je fysieke of men-
tale klachten ervaart 
spreek daar dan met je 
leidinggevende over.   

DE MEDEWERKER



DE LEIDINGGEVENDE

Een goede werkplek is het halve werk! Als leidingge-
vende is het belangrijk om geregeld het gesprek aan 
te gaan met je medewerker  over de werkplek. Vooral 
nu je met  de thuiswerk situatie  geen zicht hebt op de 
werkplek van de medewerker. Onderstaand wat handi-
ge checks om te controleren of de medewerker over de 
juiste voorzieningen beschikt en weet hoe de voorzie-
ningen te gebruiken.  

Heeft de medewerker alle benodigde voorzieningen in 
huis?
• Beeldschermen, toetsenborden, arboproof werk-

plek en stoel, muis, laptop verhogers  etc.
• Heeft de medewerker overige voorzieningen no-

dig om thuis te kunnen werken en werken deze 
voorzieningen naar behoren?

Kan de medewerker alle communicatiemiddelen ge-
bruiken? Denk aan de volgende voorbeelden:
1. Werkt het communicatieprogramma goed sa-
men met de spraaksoftware voor mensen met visuele 
beperkingen? Gaat dit bijvoorbeeld ook goed wanneer 
gebruik wordt gemaakt van screensharing?
2. Kan een medewerker die slechthorend is of 
doof is op een juiste manier meedoen aan een online 
meeting? Wat is hiervoor nodig? Zo niet: hoe zorg je 
ervoor dat de medewerker toch op de hoogte blijft?
3. Kan een medewerker met een hoge prikkelge-
voeligheid meedoen aan online meetings? Zijn er za-
ken waar hij/zij tegenaan loopt en welke oplossingen 
kunnen hiervoor gezocht worden? Zijn collega’s vol-
doende op de hoogte?

Het kan voorkomen dat de medewerker niet op de 
hoogte is van de voorzieningen en faciliteiten die ge-
boden kunnen worden voor het thuiswerken. Of dat 
hij/zij het spannend vindt hier om te vragen. Neem de 
tijd om de mogelijkheden duidelijk te maken en te be-
spreken welke opties voor deze medewerker beschik-
baar zijn.



DE BUDDY/ COLLEGA

Communicatiemiddelen
Sommige mensen met een arbeidsbeperking zullen 
op het gebied van communicatiemiddelen meer moe-
ten leunen op hun collega’s.  Het is prettig als colle-
ga’s hiervan op de hoogte zijn en de tijd nemen om 
die ondersteuning te bieden. Soms kan het lastig zijn 
voor iemand om hier zelf over te beginnen. Het kan 
een flinke stap zijn om tijd van iemand te moeten vra-
gen. We moedigen jou als buddy/collega dan ook  aan 
om zelf het gesprek aan te gaan en te vragen of jouw 
collega hier baat bij heeft. Probeer hierbij vooral open 
vragen te stellen en het niet van tevoren in te vullen 
voor de ander.

Een goede werkplek is het halve werk! Voor een colle-
ga met een arbeidsbeperking kunnen bepaalde facili-
teiten en voorzieningen niet alleen prettig maar ook 
noodzakelijk zijn voor werk. Het kan heel prettig zijn 
als jij als buddy of collega helpt meedenken over welke 
faciliteiten beschikbaar zijn om de werkplek zo prettig 
mogelijk te maken. Den hierbij aan een beeldscherm, 
toetsenbord, stoel, muis, laptopverhoger of meer spe-
cifieke en op maat voorzieningen zoals spraaksoft-
ware. Ook kan je waar nodig ondersteunen in de aan-
vraag van de faciliteiten of de betreffende collega een 
zetje in de goede richting geven. Wanneer de collega 
ook een jobcoach heeft, kan dit ook  in samenspraak 
met de coach gedaan worden.

Om je een idee te geven van situaties waarbij extra 
voorzieningen of hulp fijn kan zijn, schetsen we hierbij 
wat praktijkvoorbeelden op het gebied van communi-
catie en online meetings.
1. Werkt het communicatieprogramma goed samen 

met de spraaksoftware voor mensen met visuele 
beperkingen? Gaat dit bijvoorbeeld ook goed wan-
neer gebruik wordt gemaakt van screensharing?

2. Kan een medewerker die slechthorend is of doof 
is op een juiste manier meedoen aan een online 
meeting? Wat is hiervoor nodig? Zo niet: hoe zorg 
je ervoor dat de medewerker toch op de hoogte 
blijft?

3. Kan een medewerker met een hoge prikkelge-
voeligheid meedoen aan online meetings? Zijn er 
zaken waar hij/zij tegenaan loopt en welke oplos-
singen kunnen hiervoor gezocht worden? Zijn col-
lega’s voldoende op de hoogte?



Ervaring uit de praktijk
‘’Ik heb afgesproken om iedere maandag een mail-
tje te sturen naar mijn begeleider met een to do list 
van die week. En de maandag erop bespreken we 
wat ik heb kunnen doen en wat ik niet heb gedaan. 
Dat vind ik heel fijn. Het helpt om de week te plan-
nen en ik heb houvast. Dat is wat ik nodig heb in 
deze periode.’’
   - Zisan Mermi, medewerker

Situatieschets
Toen we nog fulltime op kantoor werkte was het ge-
makkelijker om planning en structuur aan te brengen 
in het werk. We werden immers op een bepaalde tijd op 
kantoor verwacht. Sinds we thuiswerken zijn de gren-
zen van werk  vervaagd. Voor sommige medewerkers 
is het moeilijk planning en structuur aan te brengen in 
hun dagelijks leven. Helemaal nu er dagen zijn dat we 
thuiswerken en dagen dat we op kantoor werken. Dit 
kan gepaard gaan met onzekerheid, verlies van pro-
ductiviteit en schuldgevoel. Het is belangrijk hierover 
in gesprek te blijven met elkaar. 

Planning & Structuur



Structuur en planning aanbrengen in je dag en werk-
zaamheden geeft houvast. Vooral wanneer je dag of 
week  de vaste routine mist waaraan je gewend was, kan 
het helpen als je gebruik maakt van een dag- of week-
planning. Vergeet hierbij niet ook ontspanningsmo-
menten in te plannen! Ontspanningsmomenten zijn be-
langrijk voor je gezondheid, plus het bevordert je werk. 

Hoe maak ik een planning?
Allereerst is het belangrijk je te bedenken dat een plan-
ning een middel is en niet een doel. Een planning zou 
je moeten helpen je dagen gestructureerder en over-
zichtelijker te maken. Merk je dat je het lastig vindt zelf 
een planning te maken, vraag dan hulp van je jobcoach, 
buddy, collega of leidinggevende bij de eerste paar ke-
ren. Je zult merken dat je na verloop van tijd zelf steeds 
beter door gaat krijgen hoe jij je planning zo goed mo-
gelijk kan inrichten.

Volg deze basisstappen bij het maken van een planning:
• Stap 1. Bepaal welk middel je gebruikt om een plan-

ning te maken. Dit kan een fysieke agenda zijn, of 
een app op je telefoon of computer. Bedenk hierbij 
wat het beste past in jouw dagelijkse routine en aan-
sluit bij het soort planning dat je wil maken.

• Stap 2. Zet terugkerende en belangrijke afspraken 
als eerste in je agenda. Dit biedt de basis van jouw 
dag- of weekstructuur.

• Stap 3. Maak eerst een to-do lijst met alle taken die 
je nog wil doen, voordat je ze inplant. Probeer van 
elke taak in te schatten hoe lang deze ongeveer zal 
duren.

• Stap 4. Plan de taken en je ontspanningsmomenten 
in je agenda, en wees hierbij realistisch. Plan liever 
te ruim in, dan dat je te weinig tijd neemt voor je 
taken. Hiermee voorkom je stress en teleurstelling 
als het je niet gelukt is je taak binnen de tijd af te 
krijgen.

• Stap 5. Evalueer aan het einde van de dag of week 
hoe het volgen van je planning is gegaan. Neem de 
verbeterpunten mee in het maken van de volgende 
planning, zodat je deze steeds beter kan afstemmen 
op de dagelijkse praktijk.

Overzicht creëren in je taken
Als je aan een nieuwe taak of opdracht begint, kan je een 
checklist gebruiken om de opdracht te structureren. Dit 
helpt je aan het begin van de taak helder te krijgen wat 
de verwachtingen zijn, en wanneer de taak klaar moet 
zijn. Stel deze vragen aan jezelf of de opdrachtgever om 
een helder beeld te krijgen van de opdracht:
• Wat is het gewenste eindresultaat van de opdracht/

taak?
• Wat is de context van de opdracht?
• Wanneer moet de opdracht af zijn?
• Wie heb ik nodig om dit goed uit te voeren?
• Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over deze 

opdracht?

DE MEDEWERKER



DE LEIDINGGEVENDE

Voor sommige medewerkers is het aanbrengen van 
structuur in het werk al een uitdaging op zich, laat staan 
in een nieuwe situatie waarin ze veel zelfstandiger van-
uit huis moeten werken. Als een medewerker een job-
coach of een begeleider heeft, staat het maken van een 
planning of het aanbrengen van structuur in het werk 
vaak hoog op het lijstje van zaken die besproken wor-
den. Echter, als leidinggevende kan jij ook je steentje 
bijdragen om het werk voor je medewerker met een ar-
beidsbeperking gestructureerder te maken. 

Werkafspraken en heldere verwachtingen
Zo helpt het mensen vaak wanneer er werkafspraken 
worden gemaakt en er een takenpakket wordt gevormd 
waarin de verwachtingen helder worden weergegeven. 
Wees hier gerust duidelijk in, het is voor de medewerker 
prettig als er voor de taken heldere deadlines worden 
gesteld. Ervaring leert dat tijdens de onzekere periode 

van de corona-crisis hier nog meer baat bij is. Neem de 
tijd om (opnieuw) met je medewerker het takenpakket 
door te nemen en de verwachtingen (naar beide kanten 
toe) helder te krijgen. Wanneer je werkafspraken hebt 
gemaakt, bevestig deze dan ook via de mail met de me-
dewerker.

Checklist nieuwe taak/opdracht
Wanneer de medewerker aan een nieuwe taak begint, 
kan hij/zij gebruik maken van een checklist om helder 
te maken wat de inhoud en verwachtingen zijn. Deze 
checklist kan je delen met de medewerker voor zelfstan-
dig gebruik, of samen doornemen wanneer hij/zij aan 
een nieuwe taak begint.

• Wat is het gewenste eindresultaat?
• Wat is de context van de opdracht?
• Wanneer moet de opdracht af zijn?
• Wie heb ik nodig om dit goed uit te voeren?
• Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over de op-

dracht? 



DE BUDDY/ COLLEGA

Wanneer je merkt dat jouw collega met een beperking 
moeite heeft met het structureren van zijn/haar werk-
zaamheden of dag/weekindeling, dan kan het erg hel-
pend zijn om haar daarin te ondersteunen. Vanuit jouw 
rol zijn er verschillende dingen die je kan doen om 
daarin het verschil te maken. Stem dit uiteraard af op 
de hulpvraag van de collega en vul dit niet zelf in voor 
de ander. Bespreek met hem/haar waar de behoefte in 
ondersteuning ligt.

• Help hem/haar in het maken van een dag- of week-
planning. Soms kan het helpen om dit de eerste paar 
keer samen te doen, waarna het daarna zelfstandig 
opgepakt kan worden. Neem een kijkje bij de tips 
voor de medewerker onder dit thema, voor de basis-
punten voor het maken van een planning.

• Plan vaste momenten in de week waarop je elkaar 

spreekt en zet deze in beide agenda’s. Neem tijdens 
deze momenten de tijd om uit te vragen of hij/zij 
het overzicht heeft over de taken of misschien wat 
hulp kan gebruiken. Hierbij kan gebruik worden ge-
maakt van deze checklistvragen:

• Wat is het gewenste eindresultaat? 
• Wat is de context van de opdracht? 
• Wanneer moet de opdracht af zijn?
• Wie heb ik nodig om dit goed uit te voeren?
• Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over 

de opdracht?
• Maak (ook in overeenstemming met de leiding-

gevende) werkafspraken over de werkzaamheden 
maar ook over voorzieningen of andere zaken die 
nodig en belangrijk zijn. Wees hier gerust duidelijk 
in, het is voor je collega en misschien ook wel voor 
jezelf  prettig als er voor de taken heldere deadlines 
worden gesteld en iedereen weet wat de afspraken 
zijn.. 

• Het helpt je collega als je zo helder mogelijk bent in 
de communicatie. Wanneer je werkafspraken hebt 
gemaakt, bevestig deze dan ook via de mail met je 
collega. 

• Ook al kunnen we in de toekomst  af en toe weer 
naar kantoor, wees begripvol dat in deze periode de 
productiviteit van de medewerker niet altijd is wat 
je gewend bent. 



Ervaring uit de praktijk
“Er wordt meer van je verwacht op het gebied van 
communicatie en videobellen, het is minder pas-
sief, meer initiatief nemen. Voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kan dit een uitdaging 
zijn. Vanuit Autisme en ADD gezien is het voor mij 
een stuk minder overzichtelijk. Je kan heel snel op 
jezelf gaan zitten. Ik zit gelukkig in een heel goed 
team, met collega’s die regelmatig contact opne-
men en aan het einde van de dag checken hoe is het 
gegaan. We maken duidelijke afspraken.”
  -Bert Wittekoek, medewerker

Situatieschets
Sinds we thuiswerken ontmoeten we elkaar via een 
digitaal platform. Ook al zijn we ondertussen al wat 
gewend aan videobellen, het blijft een aandachtspunt. 
Sommige mensen raken snel overprikkeld door video-
bellen waardoor ze sneller moe raken en misschien 
niet op een prettige manier meer kunnen werken. An-
deren kunnen helemaal niet mee doen en missen daar-
door informatie of worden gehinderd in het doen van 
hun werk. Het is belangrijk hier open over te spreken, 
duidelijke afspraken over te maken en op zoek te gaan 
naar oplossingen. 

Digitale meetings
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Op dit moment is videobellen bijna niet meer weg te 
denken uit ons dagelijks leven. Op werk, maar ook  
prive  spreken we elkaar veel meer online. Hoewel het 
prettig is dat de mogelijkheid bestaat, kan videobellen 
ook best belastend zijn. De meeste mensen ervaren vi-
deobellen als intensiever, en voor sommigen is video-
bellen zo intensief dat ze overprikkeld raken waardoor 
ze minder goed hun werk kunnen doen. Als jij dit ook 
ervaart is het belangrijk hier open over te spreken en 
duidelijke afspraken over te maken. 

Basis op orde
Er zijn een aantal basiszaken waar je rekening mee 
moet houden als je gaat videobellen. Zorg dat deze 
punten zo veel mogelijk op orde zijn, voordat je een 
gesprek start:
• Een werkende camera en microfoon: test dit altijd 

van tevoren als je met een nieuw communicatieplat-
form gaat bellen;

• Een goede internetverbinding: ga daar zitten waar 
je verbinding het sterkste is;

• Opgeruimde achtergrond, waarin geen dingen te 
zien zijn die je niet wil laten zien;

• Wees aangekleed en verzorgd;
• Ga zo zitten dat je hele gezicht in beeld is en je goed 

te zien bent op beeld: vermijd daarbij dat er een 
lichtbron direct in de camera schijnt; 

• Zorg dat je zo min mogelijk afleiding om je heen 
hebt: zet je telefoon op stil en licht eventuele huis-
genoten in dat je gaat videobellen.

Stem af op jouw faciliteringsbehoeften
Hier wat tips die je kan toepassen om overprikkeling 
te voorkomen en zo prettig mogelijk te werken: 
• Het kan helpen om bij een videocall alleen in te 

bellen met geluid en niet het scherm met ieders ge-
zicht open te hebben staan. Dit kan schelen in de 
visuele prikkels die in de hersenen binnenkomen en 
kan helpen vermoeidheid of overprikkeling te voor-
komen.  Overleg dit wel altijd met je leidinggevende 
en breng je gespreksgenoten hiervan op de hoogte.

• Plan niet meerdere digitale afspraken na elkaar in, 
en neem na elke afspraak een (korte) pauze om even 
tot rust te komen.

• Maak afspraken met je leidinggevende / begelei-
der bij welke vergaderingen je  wel of niet aanwezig 
moet zijn. Niet alles is even relevant en nodig. Of 
misschien is het voldoende als je bij een deel van 
een vergadering aanwezig bent.

• Deel met je leidinggevende / jobcoach/ begeleider 
/ collega’s wat jij nodig hebt aan voorzieningen om 
goed mee te kunnen doen aan een videocall. Zij 
kunnen hier in meedenken en/of faciliteren.
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Vergaderen via videobellen is pittig. Bij gevoeligheid 
voor prikkels of bij moeite om non-verbale commu-
nicatie af te lezen is videobellen extra intensief. Voor 
medewerkers met een auditieve beperking is video-
bellen met meer dan één persoon doorgaans niet 
(goed) te doen, maar ook andere situaties kunnen me-
dewerkers beperken in de mogelijkheid om aan deze 
overleggen mee te doen. Het is daarom van belang 
dat online meetings bijwonen niet als iets vanzelfspre-
kends wordt gezien. Er zijn een aantal dingen die je 
samen met de medewerker kan doen om videobellen 
toch (beperkt) mogelijk te maken. Laat het onderwerp 
in ieder geval niet onbesproken en neem de tijd de er-
varingen van de medewerker uit te vragen.

Maak afspraken met elkaar
Het helpt om vooraf aan de afspraak de videocall of 
online meeting te structureren. Dit geldt voor zowel 
overleggen  met het gehele team, of in calls in kleinere 
groepen. 

• Maak een duidelijke agenda en deel deze vooraf, zo-
dat iedereen zich kan voorbereiden;

• Wijs een voorzitter aan;
• Maak een samenvatting na ieder onderwerp met  

elk actiepunt en eigenaar van de actie;
• Basisregel: iedereen zet de microfoon op mute, be-

halve de spreker. Dit voorkomt veel afleiding en sto-
ring door achtergrondgeluid.

Heb ook oog voor medewerkers die niet kunnen mee-
doen aan online meetings. Het kan hen helpen als zij 
tekstueel terugkoppeling van de besproken punten 
kunnen ontvangen, wanneer dit niet door een schrijf-
tolk kan worden geleverd. 

Prikkels beperken
Wanneer de medewerker een hoge prikkelgevoelig-
heid heeft, maak dan met hem/haar afspraken bij wel-
ke vergadering hij/zij wel of niet aanwezig moet zijn. 
Of misschien bij slechts een deel van een vergadering. 

Niet alles is even relevant en nodig. Het verminderen 
van de hoeveelheid online meetings kan al een grote 
hoeveelheid prikkels verminderen, wat voor mensen 
met een hoge prikkelgevoeligheid veel energie kan 
schelen.

Bespreek ook de optie van het gebruik maken van al-
leen audio en geen video. Wanneer de medewerker 
zichzelf niet hoeft te zien, maar ook minder afleiding 
en storing van andermans video heeft, kan dit helpen. 
Wanneer de medewerker hiervan gebruik wil maken, 
is het van belang dat de gespreksgenoten hiervan op 
de hoogte zijn. Maak met de medewerker afspraken 
hoe hij/zij dit communiceert richting collega’s en an-
dere partijen
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Vergaderen via videobellen is pittig. Voor mensen 
die meer  gevoelig zijn voor prikkels of mensen die 
normaal wat meer moeite hebben om non-verba-
le communicatie af te lezen, is videobellen nog eens 
extra intensief. Mensen met een auditieve beperking 
hebben hier nog meer moeite mee. Voor hen is video-
bellen met meer dan een persoon dan doorgaans ook 
niet (goed) te doen. Er zijn nog veel meer situaties 
waardoor het voor een collega niet vanzelfsprekend 
is om mee te doen aan een videocall. Het is daarom 
van belang dat online meetings bijwonen niet als iets 
vanzelfsprekends wordt gezien. Als collega kan je een 
aantal dingen doen om rekening te houden met ande-
ren op dit gebied. 

Het helpt bijvoorbeeld om vooraf de video afspraak te 
structureren: 
• Maak een duidelijke agenda en deel deze vooraf, 

zodat iedereen zich kan voorbereiden;
• Wijs een voorzitter aan;
• Maak een samenvatting na ieder onderwerp met  

elk actiepunt en eigenaar van de actie;
• Basisregel: iedereen zet de microfoon op mute, be-

halve de spreker. Dit voorkomt veel afleiding en 
storing door achtergrondgeluid.

Heb daarnaast ook oog voor de collega’s die niet aan 
videocalls kunnen meedoen, om welke reden dan ook. 
Voor hen kan het prettig zijn als zij achteraf op schrift 
een samenvatting krijgen van de belangrijkste punten 
die zijn besproken in de meeting. Als collega kan je 
hier in bijdragen, door zelf of in afwisseling met ande-
re collega’s, deze notulen te maken. Neem de tijd om 
na te gaan bij jouw collega met een beperking of zij 
hier behoefte aan hebben, of dat er op een andere ma-
nier met hen rekening gehouden kan worden.



Ervaring uit de praktijk
“Ik zat aan het begin veel alleen thuis en dan heb 
je niemand om even mee te sparren of een gesprek 
mee te voeren of wat advies op te pikken. De be-
hoefte aan begeleiding en aan contact was veel 
sterker. Ik probeer nu wel wat vaker met mijn col-
lega’s te bellen via Skype of WhatsApp video. Soms 
ook gewoon om even te kletsen, en het even niet 
over werk te hebben. Wat we ook hebben met de af-
deling is dat er iedere week een mail rondgaat, een 
soort kettingmail ‘de wandelgang’ genaamd. Iedere 
week beschreef een collega daarin hoe het met die-
gene gaat en wat we allemaal aan het doen zijn. Dat 
is ook wel fijn om van alle collega’s te lezen hoe het 
met ze gaat, en waar ze zich mee bezig houden.”

- Zisan Mermi, medewerker

Situatieschets
Het contact met anderen gaat minder vanzelf en moet 
actief opgezocht worden, ook nu we soms weer en dag 
op kantoor werken. Dit is voor veel medewerkers uit 
de banenafspraak lastig. Moeilijk om verbinding te 
blijven houden met de organisatie, het team en de col-
lega’s.  Dit kan invloed hebben op de motivatie en de 
productiviteit van de medewerker. Ook kan het een 
gevoel van eenzaamheid veroorzaken of ervoor zor-
gen dat de medewerker zich buitengesloten voelt. 

Contact met collega’s



DE MEDEWERKER

De verandering in het contact met collega’s is een van 
de meest genoemde “tegenvallers” door medewerkers 
die door de corona-crisis nu grotendeels thuis werken. 
Hoewel het fijn is dat de mogelijkheid van elkaar di-
gitaal spreken bestaat, is het duidelijk dat er nieuwe 
manieren van in contact zijn moeten worden gezocht. 
Of je je collega’s nou wil spreken voor de gezelligheid, 
of omdat je vragen wil stellen of begeleiding ontvangt, 
iedereen moet op zoek naar nieuwe manieren van con-
tact. Er gelden andere spelregels, en je weg daarin vin-
den kan tijd en energie kosten. Dit kan een uitdaging 
zijn, dus geven we je graag een aantal tips. 

Contact is goed  voor de gezondheid!
Sociale contacten zijn net zo belangrijk voor onze li-
chamelijke en psychische gezondheid als goede voe-
ding en voldoende beweging. Daarnaast helpt het on-
derhouden van sociaal contact bij het verminderen van 
stressgevoelens, het onderdrukt namelijk de aanmaak 
van het stresshormoon cortisol. Dit geldt natuurlijk 
voor contact met vrienden en familie, maar zeker ook 
voor contact met collega’s. Neem daarom de tijd om 
ook vanuit huis tijd door te brengen met je collega’s. 
• Whatsapp kan prettig zijn om te gebruiken wan-

neer je niet graag belt. Daarnaast is het prettig voor 
de ander dat hij/zij op een eigen tijd kan reageren. 
Neem een collega in gedachten bij wie je je prettig 
voelt en stuur hem of haar eens een berichtje om te 
vragen hoe het gaat. Dit kan een leuke aanleiding 
zijn tot een prettig gesprek.

• Plan digitale koffie-momentjes in met een collega 
die je al een beetje kent, of juist met een collega 
die je nog niet zo goed kent! Neem de tijd om hem/
haar te leren kennen. Een goede manier om laag-
drempelig te “netwerken” en je meer betrokken te 
voelen met anderen. 

• Heb je behoefte aan regelmatig contact in verband 
met werkvragen? Vraag dan je leidinggevende, 
buddy, een collega of je jobcoach om op vaste mo-
menten in de week (of om de week) wat in de plan-
nen. Dit voorkomt dat je elke keer op zoek moet 
naar een gaatje in de agenda en zorgt voor rust.

• Mocht je moeite ervaren in het contact met colle-
ga’s, bespreek dit met  je leidinggevende, buddy 
en/of jobcoach. Zij kunnen meedenken in manie-
ren waarop dit contact verbeterd kan worden.

• Word lid van de personeelsvereniging op werk. 
Een leuke manier om (nieuwe) collega’s op een in-
formele manier te leren kennen.

Houd in je achterhoofd dat digitale communicatie soms 
anders over kan komen dan dat iemand het bedoelt. Dit 
komt doordat je iemand gezichtsuitdrukkingen niet 
ziet of de stem niet hoort. Bedenk je altijd dat je ge-
sprekspartner veel verschillende redenen kan hebben 
om een bepaalde opmerking te maken. Er kan ook nog 
wel eens miscommunicatie plaatsvinden.  Mocht je on-
zeker zijn over hoe je een bepaalde opmerking moet 
interpreteren, stel dan een verhelderende vraag of kom 
er later op terug. Je buddy of jobcoach kan ook helpen 
de situatie helpen op te helderen.



DE LEIDINGGEVENDE

Het contact met anderen gaat door het vele thuiswer-
ken minder vanzelf en moet actief opgezocht worden. 
Dit is voor sommige  medewerkers met een beperking 
lastig. Voor sommigen is het moeilijk om verbinding te 
blijven houden met de organisatie en het team. Dit kan 
invloed hebben op de motivatie en de productiviteit van 
de medewerker. Ook kan het een gevoel van eenzaam-
heid veroorzaken of er voor zorgen dat de medewerker 
zich buitengesloten voelt.

Wat je kan doen als blijkt dat de medewerker moeite 
heeft met het in contact blijven van de organisatie en 
het team: 
• De tijd nemen om bij telefonisch contact even te 

vragen hoe het gaat en hoe diegene in zijn/haar vel 
zit.

• Vaste momenten inplannen om elkaar te spreken.  
De frequentie daarvan is afhankelijk van de behoef-
te en noodzaak. Je kan denken aan iedere werkdag 
een dagstart of één keer per week of per twee weken 
elkaar even spreken. Plan dit wel in de agenda, zo-
dat het niet vergeten wordt. 

• Heb aandacht voor inhoudelijke zaken maar ook 
voor persoonlijke aspecten. Dit kan je doen door 
concrete en gerichte vragen te stellen: ”wat is het 
leukste dat je hebt meegemaakt deze week” of “ 
waar zie je tegenop komende week?”

• Moedig de medewerker aan om een collega bij wie 
hij/zij zich gemakkelijk voelt eens te benaderen 
voor een (online) koffiemomentje. Dit benoemen 
kan de medewerker geruststellen dat dergelijke ac-
tiviteiten ook goed zijn om te ondernemen, zonder 
dat hij/zij zich schuldig hoeft te voelen,

Verbinding binnen het team
Natuurlijk is het voor alle medewerkers fijn om feeling 
te houden met het team en met elkaar. Er zijn leuke ini-
tiatieven die je (vrij gemakkelijk) kan opzetten om dit te 
faciliteren vanaf de thuiswerkplek. Denk bijvoorbeeld 
aan de volgende suggesties: 

• Elke dag een andere collega iets laten vertellen over 
de dagelijkse activiteiten, de werkplek thuis, iets 
persoonlijks over zijn/haar belevingswereld. Het 
stokje kan dagelijks aan de volgende collega wor-
den doorgegeven.

• Een aparte WhatsApp groep voor collega’s waar 
niet werk gerelateerde dingen in gedeeld kunnen 
worden.  

Ga wel even na of de medewerker uit de Banenafspraak 
dit ook prettig vindt en of hij/zij er in meegenomen wil 
worden. Het kan namelijk ook als intensief of prikkelin-
tensief ervaren worden. 

Interpreteren van gedrag
Het juist interpreteren van gedrag kan moeilijker zijn 
op afstand. Non verbale communicatie kan minder 
goed worden afgelezen en er zijn minder context clues 
die aan kunnen geven op welke manier iemand iets be-
doelt. Dit kan verwarring veroorzaken bij de medewer-
ker. Wat je kan doen als de medewerker moeite heeft 
met het juist interpreteren van gedrag: 
• Help de medewerker met duiden van gedrag van 

anderen, als de medewerker aangeeft hier onzeker 
over te zijn of het verkeerd interpreteert.

• Neem zelf de tijd om datgene wat je zegt op een dui-
delijke manier uit te leggen.

• Stel checkvragen om te waarborgen dat de mede-
werker je verhaal goed heeft begrepen of dat er nog 
onduidelijkheden zijn.



DE BUDDY/ COLLEGA

Het zal je vast bekend voorkomen dat het contact leg-
gen en onderhouden met collega’s vanuit thuis nieu-
we uitdagingen met zich meebrengt. Voor sommigen 
is het moeilijk om verbinding te blijven houden met de 
organisatie en het team en dit kan invloed hebben op 
de motivatie en de productiviteit. Ook kan het een ge-
voel van eenzaamheid veroorzaken of er voor zorgen 
dat de medewerker zich buitengesloten voelt. Voor 
sommige mensen met een beperking zijn de uitdagin-
gen op dit vlak nog net wat groter, terwijl goed contact 
met collega’s vaak juist ervaren wordt als een belang-
rijke factor op werk

Als collega speel je dan ook een grote rol op dit vlak, 
en er zijn een aantal dingen die je kan doen om je col-
lega met een beperking hier in te helpen. Wat je kan 
doen als blijkt dat de medewerker moeite heeft met 
het in contact blijven houden met de organisatie en 
het team: 

• De tijd nemen om bij telefonisch contact even te 
vragen hoe het gaat en hoe diegene in zijn/haar 
vel zit.

• Vaste momenten inplannen om elkaar te spreken 
wanneer hier behoefte aan is. Dit is vooral belang-
rijk als je buddy bent, maar ook een “reguliere” 
collega kan dit natuurlijk doen. Vraag vooral of je 
collega dit fijn zou vinden, en zo ja, op welke ma-
nier en frequentie.

• Als je elkaar spreekt: Heb aandacht voor inhoude-
lijke zaken maar ook voor persoonlijke aspecten. 
Doe dit door concrete en gerichte vragen stellen: 
”wat is het leukste dat je hebt meegemaakt deze 
week” of “ waar zie je tegenop komende week?”

Interpreteren van gedrag
Het juist interpreteren van gedrag kan moeilijker zijn 
op afstand. Non verbale communicatie kan minder 
goed worden afgelezen en er zijn minder context clues 
die aan kunnen geven op welke manier iemand iets 
bedoelt. Dit kan verwarring veroorzaken bij je colle-
ga. Wat je kan doen als je collega moeite heeft met het 
juist interpreteren van gedrag: 
• Help je collega met duiden van gedrag van ande-

ren, als hij/zij aangeeft hier onzeker over te zijn of 
wanneer je merkt dat hij/zij situaties misschien 
anders interpreteren.

• Neem zelf de tijd om datgene wat je zegt op een 
duidelijke manier uit te leggen.

• Stel checkvragen om te waarborgen dat je collega 
je verhaal goed heeft begrepen of dat er nog on-
duidelijkheden zijn.



Ervaring uit de praktijk
‘’ Het is voor iedereen belangrijk dat je uitschakelt 
en even offline bent. Maar dat is lastig want als ik 
stop met werken en mijn laptop uitzet, zit ik nog 
steeds aan de eettafel. Werk en privé lopen erg door 
elkaar heen. Als leidinggevende is het belangrijk 
om te weten wanneer je medewerker rust neemt en 
uitschakelt. Ik denk dat het voor medewerkers be-
langrijk is om gewoon te erkennen dat je op tijd rust 
nodig hebt vanwege de gezondheid.”  
   -Wouter Jongepier, buddy

Situatieschets
Je gezond en vitaal voelen is niet voor iedereen van-
zelfsprekend, maar het is wel een goed streven. Een 
medewerker die goed in zijn/haar vel zit, zowel licha-
melijk en mentaal, is beter en langer inzetbaar. Zowel 
werknemer en werkgever zijn hier verantwoordelijk 
voor, en het is dan ook goed om per persoon te bekij-
ken welke zaken hier aan bij kunnen dragen. Wat we 
weten is dat ritme en structuur bijdragen aan een ge-
zonde en vitale werknemer. Het is belangrijk om op 
vaste tijden op te staan, op vaste tijden te eten en vol-
doende tussendoor te bewegen. Veranderingen in de 
situatie  kan twijfels oproepen over hoe dit aan te pak-
ken en kan dit in de war schoppen. Extra belangrijk 
dus om in deze periode wat extra aandacht te schen-
ken aan gezondheid en vitaliteit.

Gezondheid & Vitaliteit



DE MEDEWERKER

Jij bent als medewerker het beste inzetbaar als je goed 
voor jezelf zorgt. Het is begrijpelijk dat je je niet altijd 
goed voelt, je soms gestrest of vermoeid bent en je niet 
zo productief bent als je zou willen.  Sterker nog, dat is 
heel normaal! Niet elk moment hoeft nuttig te zijn en 
je bent zeker ook de moeite waard als er even niks uit 
je vingers komt. Maar het is zeker de moeite waard om 
te streven naar een goede lichamelijke en mentale ge-
zondheid!

Een goede basis
Doordat we vooral thuiswerken en misschien over een 
tijdje af en toe weer op kantoor, is het zoeken naar een 
nieuw ritme dat bij je past en waardoor je je gezond en 
vitaal voelt. Er zijn een aantal simpele dingen die jij elke 
dag kan doen, om je energieker en positiever te voelen. 
• Maak een dag- of weekschema, waar je je to-do’s 

maar ook ontspanningsmomenten in opneemt. Dit 
geeft je houvast voor de dag. Zie ook het thema 
<Planning & Structuur> voor tips hoe je dit kan doen!

• Zet voor iedere ochtend je wekker en kies een tijd-
stip waarvan jij weet dat je uitgerust en energiek 
wakker wordt. Dit is voor iedereen verschillend!

• Kleed je elke dag aan. Zorg dat je niet heel de dag 

rondloopt in je slaapkleding. Wat je aantrekt is aan 
jou! Voel jij je comfortabel in je joggingsbroek of 
huispak? Helemaal goed! Krijg jij energie van je 
lekker lang optutten en een leuke outfit bij elkaar 
zoeken? Vooral doen! 

• Eet op vaste momenten, zodat je elke dag op tijd ge-
noeg voedingsstoffen binnenkrijgt. 

• Beweeg! Bewegen geeft energie en helpt tegen 
angstgevoelens en neerslachtigheid. Ga elke dag 
even wandelen, fietsen, stretchen, sporten of doe 
yoga.

Ritme en structuur tijdens de werkdag
Bij het ontbreken van de structuur die een werkdag op 
kantoor biedt, sta je nu zelf aan het roer. Je dagen goed 
inrichten draagt bij aan een positieve mindset en voor-
komst lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Nu je 
thuis werkt is het misschien verleidelijk om je bekende 
werkstructuur los te laten. Het advies is om dit niet te 
doen! Houd zo veel mogelijk je oude werkstructuur aan, 
en wissel hier niet te veel in.
• Werk zo veel mogelijk binnen de gebruikelijke 

werkuren;
• Ga geen uren inhalen buiten werktijd als je voor je 

gevoel minder productief bent geweest;
• Check niet of zo min mogelijk in je vrije uren of in 

het weekend je werktelefoon of je werkmail;
• Probeer je werkritme aan te houden en neem regel-

matig pauze;
• Ga bijvoorbeeld voordat je in de ochtend achter je 

computer/laptop duikt eerst een stukje wandelen 
of fietsen, zoals je voorheen ook deed op weg naar 
werk;

• Neem contact op met je leidinggevende, buddy en/
of jobcoach als je moeite hebt om je ritme te bewa-
ken of onrust en schuldgevoelens ervaart over je 
werkzaamheden.



DE LEIDINGGEVENDE

Oefening: de batterij
Dit is een oefening die je kan gebruiken om je mede-
werker inzichtelijk te laten krijgen hoe hun energieni-
veau is, en welke aspecten van werk (en privé) een po-
sitieve of negatieve invloed daarop hebben. Deze tool 
kan worden gebruikt als basis voor het  inrichten van 
het werk, op een manier die aansluit bij de mentale en 
fysieke conditie van de medewerker op dit moment.
Stap 1
• Laat de medewerker een batterij tekenen. Laat de 

medewerker met een lijn hun huidige batterijni-
veau aangeven en er in schrijven wat hun energie-
percentage is. Dit percentage staat voor het ener-
gieniveau van de medewerker op dit moment.

Stap 2.
• Bespreek met de medewerker in ieder geval on-

derstaande vragen. Stel voor een meer verdiepend 
gesprek aanvullende vragen over energiegevers 
en -nemers, de balans hierin en wat ervoor zou 
kunnen zorgen dat het energiepercentage verder 
omhoog gaat.

• Wat is op dit moment jouw batterijniveau 
(percentage)?

• Hoe komt het, denk je, dat dit nu jouw batte-
rijniveau is? 

• Van wie of wat krijg je energie en wie of wat 
kost energie? Schrijf bij de ‘plus’ naast de bat-
terij wie/wat jou energie geeft. Schrijf bij de 
‘min’ wie/wat jou energie kost. 

Toon begrip en geruststelling
Wees je ervan bewust dat vanuit huis werken verschil-
lende situaties kan doen ontstaan, waardoor de mede-
werker minder productief is of sneller wordt afgeleid. 
Deze situaties kunnen mogelijk ook leiden tot een da-
ling in de fysieke of psychische vitaliteit van de me-
dewerker. Niet altijd ligt de oorzaak of de oplossingen 
op werkgebied. Echter, de gevolgen kunnen erg verve-
lend zijn en onprettige  gedachten en gevoelens met 
zich meebrengen bij de medewerker. Het is belangrijk 
daar begrip voor te tonen.

Ga het gesprek aan met de medewerker als deze gevoe-
lens uit over schuldgevoel rondom het te weinig uren 
maken. Probeer hierin duidelijk te maken dat het thuis-
werken voor iedereen lastig is en dat iedereen er op een 
andere manier mee omgaat. Stel vragen over wat de 
aanleiding is dat de medewerker zich schuldig voelt en 
wat hij/zij nodig heeft om hier rust in te krijgen.
Zet de jobcoach, buddy of de bedrijfsmaatschappelijk 
werker  in als je merkt dat de medewerker een sterk 
afwijkend ritme aanneemt, er slonzig uitziet, op niet 
gangbare uren aan het werk is, zich te veel zorgen 
maakt of zich blijvend onrustig voelt.



DE BUDDY/ COLLEGA

Mentaal gezond en vitaal zijn is een belangrijk stre-
ven, maar kan in deze tijden wel eens een uitdaging 
zijn. Voor mensen met een arbeidsbeperking kan 
structuur in de dag en rust in het hoofd hier sterk aan 
bijdragen. Echter, bij het ontbreken van de structuur 
die een werkdag op kantoor biedt, staan zij nu zelf aan 
het roer, wat niet altijd makkelijk is. Het is prettig als 
zij hier in meer of mindere mate in geholpen kunnen 
worden. Als collega kan je dit doen door ze af en toe te 
helpen herinneren aan een aantal punten die fysieke 
en mentale oververmoeidheid doen voorkomen: 
Werk zo veel mogelijk binnen de gebruikelijke werk-
uren;
• Ga geen uren inhalen buiten werktijd als je voor je 

gevoel minder productief bent geweest;
• Check niet of zo min mogelijk in je vrije uren of in 

het weekend je werktelefoon of je werkmail;
• Probeer je werkritme aan te houden en neem re-

gelmatig pauze;
• Ga bijvoorbeeld voordat je in de ochtend achter je 

computer/laptop duikt eerst een stukje wandelen 
of fietsen, zoals je voorheen ook deed op weg naar 
werk;

Oefening: de batterij
Dit is een oefening die je kan gebruiken om je collega 
inzichtelijk te laten krijgen hoe hun energieniveau is, 
en welke aspecten van werk (en privé) een positieve of 
negatieve invloed daarop hebben. Deze tool kan wor-
den gebruikt als basis voor het inrichten van het werk, 
op een manier die aansluit bij de mentale en fysieke 
conditie van de medewerker op dit moment.

Stap 1
Laat de collega een batterij tekenen. Laat de me-
dewerker met een lijn hun huidige batterijni-
veau aangeven en er in schrijven wat hun ener-
giepercentage is. Dit percentage staat voor het 
energieniveau van de medewerker op dit moment 

Stap 2.
Bespreek met de collega in ieder geval onderstaande 
vragen.  Stel voor een meer verdiepend gesprek aan-
vullende vragen over energiegevers en -nemers, de 
balans hier in en wat er voor zou kunnen zorgen dat 
het energiepercentage verder omhoog gaat.

• Wat is op dit moment jouw batterijniveau (percen-
tage)?

• Hoe komt het, denk je, dat dit nu jouw batterijni-
veau is? 

• Van wie of wat krijg je energie en wie of wat kost 
energie? Schrijf bij de ‘plus’ naast de batterij wie/
wat jou energie geeft. Schrijf bij de ‘min’ wie/wat 
jou energie kost. 



Ervaring uit de praktijk
‘’In het begin had ik veel stress. Ik wist niet wat 
ik moest doen. Ik voelde me een vis op het droge. 
Door de stress waren ook dingen
gaan opstapelen. Waar moest ik beginnen? Ik twij-
felde veel aan mezelf en ik dacht dat ik mijn werk 
niet goed deed. Ik voelde me elke dag schuldig. Ik 
had het idee namelijk dat ik de enige was bij wie het 
niet goed lukte. Toen sprak ik gelukkig wat colle-
ga’s en die vertelde dat zij hetzelfde hebben. Toen 
was ik opgelucht. Zo zie je maar, het is echt heel 
belangrijk erover te praten met je afdelingshoofd, 
collega’s of wie dan ook.’’

-Zisan Mermi, medewerker

Situatieschets
Mensen met een psychische beperking of psychische 
kwetsbaarheid kunnen door de (langdurige) versto-
ring van hun ritme, of door aanvullende stress, moge-
lijk sneller terugvallen in angst, depressies of andere 
klachten die zij eerder hebben gehad. De afwisseling 
tussen thuiswerken en soms op kantoor werken kan 
het ritme verstoren van sommige medewerkers. Daar-
naast kan de onzekerheid in de wereld ook stress ver-
oorzaken over verschillende onderwerpen: Behoud ik 
mijn baan wel? Wat als ik ziek word? Voldoe ik wel aan 
de verwachtingen nu ik thuis werk? En wat zijn die 
verwachtingen eigenlijk? Stress is iets wat iedereen zo 
veel mogelijk wil beperken, en het is dan ook belang-
rijk om regelmatig met elkaar te bespreken hoe je erbij 
zit en naar oplossingen toe zoeken.

Omgaan met stress & spanning 
(signaleren)



DE MEDEWERKER

Gevoelens van stress en spanning kunnen je dagelijk-
se activiteiten flink in de weg zitten. Hoe gevoelig je 
bent voor stress en hoe je er mee omgaat is voor ieder 
mens verschillend. Maar wat voor iedereen belangrijk 
is, is dat je er niet te lang mee blijft rondlopen. Stress 
betekent het ervaren van spanning of druk. En hoewel 
het op zich een normale, lichamelijke reactie is kun-
nen langdurige stressgevoelens leiden tot klachten en 
zelfs een verminderde gezondheid. 

Praat erover!
Het kan soms moeilijk zijn de bron van jouw stress-
gevoelens te achterhalen. Maar wat je wel kan doen is 
benoemen dat je deze gevoelens hebt. Het is belang-
rijk dat je leidinggevende en/of buddy op de hoogte 
is. Zij kunnen samen met jou onderzoeken of de een 
deel van de veroorzakers van de stress kunnen worden 
weggenomen of dat er andere oplossingen kunnen 
worden bedacht. Nu veel van ons thuis werken is het 

extra belangrijk dat je het zelf aangeeft als de span-
ning opbouwt, omdat jouw collega’s dit niet meer mak-
kelijk aan jou kunnen zien of merken. Geef het ook aan 
wanneer er veranderingen zijn in de thuissituatie die 
impact hebben op jouw gemoedstoestand.  Mocht het 
voor jou lastig zijn om de situatie uit te leggen kan, 
kan je samen met een jobcoach of een buddy/collega 
bespreken hoe dit op een juiste manier gedeeld kan 
worden met de leidinggevende.

Ontspanningsoefening: Ademhalen via je buik
Een van de ademhalingsoefeningen die goed werkt te-
gen stress is de buikademhaling. Doe deze buikadem-
halingsoefening dagelijks gedurende enkele weken. 
Dan zal je ontdekken dat je na verloop van tijd beter 
in staat bent overdag te ontspannen en ook meer rust 
in je hoofd hebt.

Stap 1. 
Leg een hand op je borst en de ander op je buik. 

Stap 2. 
Adem diep in door je neus. Als het goed is voel je je 
longen uitrekken. Houd je adem enkele tellen vast en 
adem vervolgens via je mond uit. 

Stap 3. 
Herhaal dit proces gedurende 10 minuten. Richt je tij-
dens deze oefening uitsluitend op je ademhaling. Voel 
hoe je lichaam steeds meer ontspannen raakt bij elke 
keer dat je uitademt. Laat daarom gedachten die in je 
opkomen direct los en blijf je concentreren op de oe-
fening. 



DE LEIDINGGEVENDE

In deze periode is het extra belangrijk om aandacht te 
hebben voor het mentale welbevinden van de medewer-
kers. Tegelijkertijd is dit juist nu ook moeilijker, omdat 
je elkaar minder vaak ziet en signalen minder snel op-
pikt. Dit kan (deels) worden opgevangen door regelma-
tig je medewerkers een-op-een te spreken en aandacht 
te hebben voor hoe iemand erbij zit. Voor veel mede-
werkers met een arbeidsbeperking is het prettig om 
vaste contactmomenten te hebben, zodat de drempel 
om aan te geven dat het niet goed gaat wordt verlaagd. 
Door het contactmoment via een videogesprek te laten 
verlopen krijg je meer inzicht en een duidelijker beeld 
in de situatie van de medewerker. Het helpt signalen 
wat makkelijker op te pikken. Let in het contact met de 
medewerker op de volgende signalen welke gevoelens 
van stress of spanning kunnen aanduiden:
• De medewerker geeft korte antwoorden of spreekt 

juist veel meer en minder samenhangend dan nor-
maal;

• Hij/zij is meer terughoudend of sluit zich meer af 
voor sociaal contact;

• De medewerker is moeilijk of niet bereikbaar; 
• De medewerker rond zijn/haar werkzaamheden 

niet af, of lijkt hier meer moeite mee te hebben.. 

Wanneer je een of meerdere van deze signalen denkt 
te herkennen, toets ze dan altijd bij de medewerker. Be-
noem het gedrag wat je ziet en vraag wat de oorzaak 
hiervan is. Benoem expliciet dat je hem/haar graag wilt 
helpen, en wat hij of zij nodig heeft. Soms heeft de me-
dewerker even de tijd nodig, bied deze dan ook en kom 
eventueel later op het onderwerp terug.

Begeleidings- of signaleringsplan 
Sommige medewerkers met een arbeidsbeperking heb-
ben een begeleidingsplan of een  signaleringsplan. In 
dit plan staat informatie over wat je als leidinggevende 
of collega kan doen als de medewerker zich erg gestrest 
of gespannen voelt, of als hij zij zich niet stabiel voelt. 
Als een dergelijk plan nog niet bestaat, is het verstan-
dig de jobcoach van de medewerker te vragen dit op 
te pakken of je kan zelf samen me de medewerker een 
plannetje opstellen. Dit hoeft geen uitgebreid of offici-
eel document te zijn, zolang het de belangrijkste infor-
matie maar behelst: 

• Hoe merken anderen aan jou dat het minder goed/ 
slecht met jou gaat? 

• Wat kan de leidinggevende/buddy doen om jou op 
dat moment te ondersteunen?

• Wat kan je zelf doen om je weer wat beter te voelen? 
Wat heb je nodig?

Handelen bij ernstige signalen
Als je je erg zorgen maakt over je medewerker, en het 
aangaan van een gesprek is niet meer voldoende,  on-
derneem dan deze stappen:
• Mocht er een jobcoach zijn neem hier direct contact 

mee op; 
• Neem contact op met de bedrijfsarts, de HR-advi-

seur en/ of bedrijfsmaatschappelijk werk;
• Zorg dat je een noodnummer hebt van de werkne-

mer en benader deze persoon in uitzonderlijke ge-
vallen.



DE BUDDY/ COLLEGA

Gevoelens van stress en spanning kunnen de dagelijk-
se activiteiten flink in de weg zitten. Hoe gevoelig je 
bent voor stress en hoe je er mee omgaat is voor ieder 
mens verschillend. Maar wat voor iedereen belangrijk 
is, is dat je er niet te lang mee blijft rondlopen. Als col-
lega kan je een belangrijke rol spelen in het signaleren 
van stresssignalen en misschien zelfs bij bijdragen in 
de oplossing. Jij merkt het waarschijnlijk het snelst als 
er een verandering is in de samenwerking met je colle-
ga met een arbeidsbeperking. Je kan hierbij letten op 
de volgende signalen,  welke gevoelens van stress of 
spanning kunnen aanduiden:
• De collega geeft korte antwoorden of spreekt juist 

veel meer en minder samenhangend dan normaal;
• Hij/zij is meer terughoudend of sluit zich meer af 

voor sociaal contact;
• De collega  is moeilijk of niet bereikbaar; 
• De collega rondt zijn/haar werkzaamheden niet af, 

of lijkt hier meer moeite mee te hebben. 

Als je deze signalen herkent, ga hierover dan het ge-
sprek aan met je collega. Vragen die je zou kunnen 
stellen zijn bijvoorbeeld: Hoe is afgelopen week verlo-
pen? Wat heb je deze week als lastig ervaren? Hoe ziet 
je dag eruit? Wanneer start je, neem je pauze en sluit je 
af? Wat heb je nodig? Deze belangrijke gesprekstech-
nieken kan je hierbij gebruiken; 
• Durf stiltes te laten vallen, om de YP ruimte te ge-

ven om een antwoord te formuleren; 
• Stel open vragen: hoe; wie; wat; in hoeverre?;
• Door tussendoor of op het einde samen te vatten 

krijgt de YP het gevoel dat er geluisterd wordt. 

Handelen bij ernstige signalen
Als je je erg zorgen maakt over je collega, en het aan-
gaan van een gesprek is niet meer voldoende,  onder-
neem dan deze stappen:
• Mocht er een jobcoach zijn neem hier dancontact 

mee op; 
• Neem contact op met de leidinggevende, bedrijfs-

arts, de HR-adviseur en/ of de bedrijfsmaatschap-
pelijk werk.
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Als HR-adviseur, Recruiter, Beleidsmedewerker, of Coördinator die zich inzet voor de Banenafspraak speel jij een belangrijke rol in het realiseren van een inclusieve ar-
beidsmarkt en in het ondersteunen van medewerkers met een arbeidsbeperking en diens leidinggevenden op de werkvloer. Een aantal thema’s zijn in corona-tijd dan ook 
specifiek voor jou relevant, wat heeft geleid tot deze HR-special.

HR Special: Advies voor de HR-adviseur

DE HR-ADVISEUR

Het nieuwe normaal
Hoewel de situatie nog onzeker is, zal er een moment komen 
waarop medewerkers weer af en toe naar kantoor mogen. 
Deze overgang kan mensen angstig of onzeker maken, of twij-
fels geven hoe dit aan te pakken. Ook kan het onrust geven 
omdat het wederom een wijziging is in een ritme waar de me-
dewerker aan gewend is geraakt. Heldere communicatie en 
afstemming is daarom erg belangrijk. 

Wat kan je als HR-adviseur doen? 
Moedig leidinggevenden aan om het gesprek aan te gaan 
met hun kandidaten over dit onderwerp. Hierbij kan rekening 
worden gehouden met de volgende punten:
• Kan de medewerker naar kantoor of behoren ze tot een 

risicogroep?
• Ga bij de medewerker na welke vragen zorgen hij/zij heeft 

op dit gebied, en wat zou kunnen helpen om die overgang 
goed te laten verlopen.

• Check of de medewerker redenen heeft (fysiek of psy-
chisch) die aanleiding kunnen zijn tot voorrang verlenen 
in het weer naar kantoor gaan, als het zo ver is. Bijvoor-
beeld: een sterke behoefte aan structuur en begeleiding 
of taken die grotendeels op kantoor moeten worden uit-
gevoerd.

Monitoren en Signaleren
In deze periode is het extra belangrijk om aandacht te hebben 
voor het mentale welbevinden van de medewerkers uit de Ba-
nenafspraak. Tegelijkertijd is dit juist nu ook moeilijker, omdat 
je elkaar minder vaak ziet en signalen minder snel oppikt. Een 
manier om toch een oog in het zeil te houden is om wat va-
ker een status-update te vragen bij leidinggevenden. Ook kan 
het nuttig zijn om het gesprek aan te gaan met de (externe) 
jobcoaches die medewerkers uit de organisatie begeleiden. Zij 
kunnen vaak een goede weergave schetsen van de situatie en 
wat er eventueel nodig is. Natuurlijk kan je ook het gesprek 
aangaan met de medewerker zelf. Zorg er in dat geval wel voor 
dat je goed uitlegt wat de reden is dat je ze wil spreken, zodat 
er geen onnodige stress ontstaat.

Handelen bij ernstige signalen
Als je je ernstig zorgen maakt over je medewerker, en het aan-
gaan van een gesprek is niet meer voldoende,  onderneem dan 
deze stappen:
• Mocht er een jobcoach zijn neem hier direct contact mee 

op; 
• Neem contact op met de bedrijfsarts en/ of bedrijfsmaat-

schappelijk werk;
• Zorg dat je een noodnummer hebt van de werknemer en 

benader deze persoon in uitzonderlijke gevallen.
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Werving en Selectie in corona-tijd
In onzekere tijden zoals deze kan het een uitdaging zijn 
om nieuwe medewerkers aan de organisatie toe te voe-
gen. En misschien komen er nog meer vragen op als het 
gaat om het aannemen van een medewerker vanuit de 
Banenafspraak. Je wil de medewerker tenslotte wel een 
goede start kunnen bieden en hen de begeleiding en fa-
ciliteiten geven die ze nodig hebben. Echter, het “nieu-
we normaal” is een feit en in de praktijk is gebleken dat 
het aannemen en inwerken van medewerkers met een 
arbeidsbeperking zeer succesvol kan zijn. 

Behoud van focus
Stichting SWOM heeft gemerkt dat ook in corona-tijd 
het plaatsen en inwerken van mensen met een arbeids-
beperking heel goed mogelijk is. Juist deze doelgroep is 
erg gemotiveerd om aan de slag te gaan en te blijven.  In 
de huidige situatie rondom Covid-19 moet voorkomen 
worden dat de Banenafspraak en de inclusieve arbeids-
markt eronder lijdt en het zijn focus verliest. Laten we 
er samen voor zorgen dat deze doelgroep niet onderge-
sneeuwd en vergeten wordt.
Denken in mogelijkheden en het aangaan van samen-
werkingen zijn hierin de sleutel tot succes. 

Maatwerk
Als het gaat om het aannemen en inwerken van kandi-
daten uit de Banenafspraak zijn er een aantal punten 
waar je op moet letten of die je kan doen om het proces 
op gang te krijgen:  
• Maak gebruik van de mogelijkheid van klik-ge-

sprekken. Dit zijn laagdrempelige gesprekken met 
kandidaten uit de Banenafspraak, waardoor de or-
ganisatie en de kandidaat elkaar kunnen leren ken-
nen. De focus in dit gesprek ligt voornamelijk op: 
wat kan en wil de kandidaat en op welke plek hij/zij 
zou passen binnen de organisatie.

• De meeste kandidaten uit de Banenafspraak staan 
open voor digitale sollicitatiegesprekken. Wel is het 
goed dit van tevoren te checken bij de kandidaat of 
de begeleidende organisatie.

• Bied bij het inplannen van een digitaal gesprek 
helderheid over de praktische zaken, zoals het pro-
gramma dat je gaat gebruiken, het aantal mensen 
dat aanwezig zal zijn en het doel van het gesprek.

• Wanneer er geen functieomschrijving beschikbaar 
is, geef de kandidaat dan vooraf informatie over de 
directie, de afdeling en het team aan de kandidaat, 
zodat deze zich goed kan voorbereiden.

Praktische tips voor sollicitatiegesprekken via videocall
• Beperk het aantal deelnemers;
• Wijs een gespreksleider aan die structuur aan-

brengt;
• Spreek aan het begin van het gesprek af wat het ac-

tieplan is als de verbinding wegvalt;
• Begin met een voorstelronde;
• Spreek aan het einde van het gesprek de vervolg-

procedure af.



Hoe is het met werken langzamerhand beter gegaan?

Met behulp van mijn jobcoach van Stichting SWOM en 
ook door te sparren met mijn cluster, collega’s en bud-
dy. Ik merkte dat ik veel meer begeleiding nodig had. Ik 
zat alleen thuis en dan heb je niemand om even mee te 
sparren of een gesprek mee te voeren of wat advies op 
te pikken. De behoefte aan begeleiding en aan contact 
was veel sterker. Met mijn buddy heb ik afgesproken om 
iedere maandag een mailtje te sturen met een to-do list 
van die week. En de maandag erop bespreken we wat ik 
heb kunnen doen en wat ik niet heb gedaan. Dat vind 
ik heel fijn. Het helpt om de week te plannen en ik heb 
houvast. Dat is wat ik nodig heb in deze periode.

Wat is de grootste les die je hebt meegenomen vanuit 
je eerdere thuis isolatie, die je nu gebruikt om beter 
door deze periode heen te komen?

Dat is planning. Je dag inplannen is heel belangrijk. 
Dat je iedere dag iets kan afstrepen op je to-do lijstje 
geeft houvast. En het besef dat alles tijdelijk is, dat je 
het zelf gezellig en leuk kan maken. Een tip die ik kan 
meegeven aan anderen: weet dat alles tijdelijk is, weet 
dat ook dit voorbij gaat. Je hebt in eigen handen of je 
het maakt of kraakt. Je kan in angst gaan zitten mop-
peren of toch een muziekje opzetten en een maaltijd 
voor jezelf koken.

Hoe heb je de afgelopen maanden ervaren?

In het begin was het zwaar. Ik kwam toen net terug van 
vakantie en ik had een 4-daagse infuus opname. Net 
na dat weekend kregen we bericht dat iedereen thuis 
moest blijven. Dit is het einde van de wereld dacht ik. Ik 
was echt een beetje angstig. Maar ik ben ook mentaal 
voorbereid. Want door mijn stamceltransplantatie heb 
ik eerder geïsoleerd thuis gezeten. Qua werk had ik er 
heel veel moeite mee. Hooguit kon ik mijn mail checken 
en that’s it. Ik had nul concentratie vanwege de angst 
die werd gezaaid en omdat ik tot de risicogroep behoor. 
Mijn longen zijn niet goed en als ik corona te pakken 
krijg ben ik echt ver van huis. Langzamerhand is daar 
verbetering in gekomen.

Wat zijn voor jou de voor- en nadelen van het thuis-
werken?

Het voordeel is dat ik in de ochtend geen tijd kwijt ben 
aan optutten en aan het bedenken wat ik aan moet 
doen voor naar kantoor. Ik kan gewoon opstaan, met 
een joggingbroek zonder make-up, dat vind ik echt fijn. 
Een ander voordeel is dat je op je eigen tempo kan wer-
ken. Als ik me een dag niet lekker voel hoef ik me niet 
gelijk ziek te melden. Ik kan de dag even aankijken, 
en als het dan tegen de avond beter gaat kan ik dan 
achter de laptop en werken. Nadelen zijn het gemis 
van de sociale contacten en toch wel het naar buiten 
gaan. De structuur en routine van kantoor mis ik. En ik 
mis mijn collega’s en de lunchpauzes. Het creëren van 
een goede thuiswerkplek ging aan het begin moeilijk. 
Ik dacht dat het heel kortstondig zou zijn en dat we na 
een maand wel weer op kantoor zouden werken. Dus ik 
werkte gewoon op de bank met mijn laptop op schoot. 
Uiteindelijk heb ik een bureaustoel en een beeldscherm 
kunnen bestellen.

Ervaar je meer of andere stress en spanning sinds we 
thuiswerken?

Ja, in het begin had ik veel stress. Ik wist niet wat ik 
moest doen. Ik voelde me een vis op het droge. Door 
de stress waren ook dingen gaan opstapelen. Waar 
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Zou je andere Wajongers of mensen uit de doelgroep 
adviseren om te solliciteren, ook al zitten ze bijvoor-
beeld met soortgelijke onzekerheden als jij?

Ja, ik zou dat toch wel adviseren. Ik hoorde later van 
mijn jobcoach van Stichting SWOM dat zij bemidde-
laar kunnen zijn in de zoektocht naar een baan op mijn 
niveau. En dat wist ik toen ik ging solliciteren, ik wist 
gewoon niet dat het bestond. Mijn tip en advies zou 
zijn voor mensen die in een soortgelijke situatie verke-
ren of onzichtbaar ziek zijn, te kijken naar een bureau 
zoals Stichting SWOM wat de mogelijkheden zijn.

moest ik beginnen? Ik twijfelde veel aan mezelf en ik 
dacht dat ik mijn werk niet goed deed. Ik voelde me elke 
dag schuldig. Ik had het idee namelijk dat ik de eni-
ge was die zijn werk niet goed deed vanwege corona. 
Toen sprak ik gelukkig wat collega’s en die vertelde dat 
zij hetzelfde hebben. Toen was ik opgelucht. Zo zie je 
maar, het is echt heel belangrijk erover te praten met je 
afdelingshoofd, collega’s of wie dan ook. Omdat ik van-
uit de participatie wet kom heb ik extra bewijs drang. 
Ik ben dan misschien ziek en ik heb weinig werkerva-
ring, maar ik hou wel van mijn werk en ik wil dat heel 
graag blijven doen.

Hoe kijk jij aan tegen solliciteren en het werven in de 
huidige situatie?

Ik vond solliciteren heel eng. Als ik het nu zou moeten 
doen, zou ik het nog steeds eng vinden. Wat mij in het 
verleden heeft tegengehouden is mijn gezondheid. Je 
ziet niet aan mij dat ik iets mankeer, behalve aan mijn 
handen. Plus het feit dat ik toen niet stabiel was qua 
gezondheid. Het kon zo zijn dat ik binnen een week 
opgenomen was in het ziekenhuis, of juist dat het een 
maand goed ging. Daar was geen pijl op te trekken. 
Wat mij nog meer tegenhield was het gebrek aan werk-
ervaring. Ik had voor mijn huidige baan wel gewerkt, 
maar dat was heel kortstondig. Ik merkte daar ook wel 
de gevolgen van. Ik was op het begin heel onzeker, en 
veel dingen wist ik gewoon niet.
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testgesprekje ingepland, om te kijken of er een goede 
verbinding was en of dat het werkte. Dit vind ik ook een 
goede tip voor anderen.

Hoe ervaar jij het nieuwe normaal? Ook gezien jouw 
bijzondere inwerkperiode.

Ik ben deels ingewerkt op kantoor, dat heeft veel gehol-
pen. Ook al zaten we maar met z’n tweeën, het hielp mij 
om te landen. Ook kon ik gelijk mijn spullen ophalen. 
Wat voor mij wel een voordeel is van het thuiswerken, 
is dat ik geen reistijd meer heb. Dit kost mij normaal al-
tijd veel energie. Daar tegenover staat dat ik elke dag 
goed moet bedenken wat ik die dag gaan doen, en de 
verwachtingen daarin bespreek met mijn collega. Ook 
de sociale contacten zijn nu een stuk minder of lopen 
anders.  Dit heeft ook echt effect op de kwaliteit van le-
ven, omdat ik juist die momentjes van even praten en 
onder de mensen zijn mis. Je moet een beetje af van de 
mindset dat werken alleen werken en productief bezig 
zijn is. Nee, ook het sociale aspect van werk is een be-
langrijk onderdeel in je leven.”

Welke dingen heb jij gemerkt als het gaat om voor-
zieningen en faciliteiten op de thuiswerkplek?

Bij mij leeft de vraag of de faciliteiten thuis ooit zo op-
timaal kunnen worden als op kantoor. Ik mis daarin 
een stukje duidelijkheid. Bijvoorbeeld, het in bruikleen 
nemen van een stoel kan, maar het ophalen kost mij 

Jij hebt een nieuwe baan gevonden tijdens de coro-
na-tijd. Hoe is het solliciteren jou vergaan?

Het is goed gegaan. Ik heb al mijn sollicitatiegesprek-
ken online gevoerd. Hoewel de functie waar ik in eerste 
instantie voor solliciteerde hem niet is geworden, ben 
ik heel blij om te zien dat er vanuit een reguliere solli-
citatie verder wordt gedacht. Daardoor heb ik nu een 
nieuwe baan! Wat je eigenlijk wil met een sollicitatie-
gesprek is al een beetje gevoel krijgen van het gebouw 
waar je gaat werken, dit zijn de mensen et cetera. Je 
krijgt dan al een goede indruk, dat was nu natuurlijk 
anders. De voorbereiding van het sollicitatiegesprek 
was wel heel goed vanuit de werkgever. Ze hadden een 
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veel tijd reizend met het OV. En wat is mogelijk qua een 
beeldscherm in huis? Gelukkig is het niet zo dat mijn 
huidige werkplek thuis voor mij ongezond is, ik heb 
geen speciale voorzieningen nodig. Maar ten opzichte 
van kantoor zijn de faciliteiten minder comfortabel.

Hoe behoud jij planning en structuur nu je (bijna) 
niet naar kantoor kan?

Wat heel anders is nu, is het ritme van de werkdag. Elke 
dag heb ik een dagstart met mijn buddy. Dat is heel fijn 
en heb ik ook echt nodig. Je moet nu veel meer initiatief 
nemen. Ik werk graag zelfstandig; als ik een opdracht 
krijg vind ik het niet fijn om na 5 minuten weer te bel-
len om een vraag te moeten stellen. Op kantoor liep ik 
dan even langs maar nu kan dat niet. Dat is wel even 
zoeken. Wat wel helpt is dat Skype mijn aanwezigheid 
aangeeft bij collega’s. Dit helpt bijvoorbeeld als ik na 
mijn werktijd nog bezig ben en een collega mij hierop 
aanspreekt. Dit laat ook het teamgevoel zien.  Los van 
het feit dat het praktisch is, het is ook een heel fijn ge-
baar. Er wordt een beetje op je gelet. Je bent niet alleen.



Hoe probeer jij gezond en vitaal te blijven in deze pe-
riode, zowel mentaal als fysiek?

Ik krijg regelmatig Pop-up meldingen op het scherm om 
even rust te nemen of te stretchen. Vaak komt het op 
dat moment niet uit om het te doen, omdat ik bijvoor-
beeld in een vergadering zit. Maar mocht ik wel even 
tijd hebben dan pas ik het toe. Een rondje lopen is ook 
een goed, anders zit je de hele dag thuis. Dit lukt mij 
lang niet elke dag tijdens lunchtijd, terwijl ik dat wel 
zou willen. Wat ik dan doe is het einde van de werkdag 
even een rondje lopen.

Merk jij dat je nu meer stress en spanning ervaart? 
En hoe ga je daar mee om?

Ik merk dat ik meer spanning ervaar nu in vergelijking 
met mijn werk voor corona-tijd. Ik denk dat dit vooral 
komt doordat de feedback-gesprekken gaan via (video)
bellen. Ik vind het überhaupt soms wel lastig om feed-
back te ontvangen, maar via het digitale verkeer heb 
je soms net een wat slechte verbinding en het is lastig 
om het dan concreet te maken. Een tip is om het bij-
voorbeeld via een videotool te doen zodat je je scherm 
kan delen en er echt samen naar kan kijken. Mocht het 
haalbaar zijn weer op kantoor te werken, dan zou ik 
feedback-gesprekken op die dagen face-to-face voeren.

We maken nu dagelijks gebruik van videobellen. 
Wat zijn jouw ervaringen hiermee?

Er wordt meer van je verwacht, op het gebied van com-
municatie, het is minder passief, meer initiatief nemen.  
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan 
dit een uitdaging zijn. Vanuit Autisme en ADD gezien 
is het voor mij een stuk minder overzichtelijk. Je kan 
heel snel op jezelf gaan zitten. Ik zit gelukkig in een 
heel goed team, die regelmatig contact opnemen en 
aan het einde van de dag checken hoe is het gegaan. 
We maken duidelijke afspraken. Mijn tip is: Zorg dat 
er wordt genotuleerd en dat dit op de mail wordt gezet, 
zodat je het terug kan vinden en weet welke afspraken 
er zijn gemaakt.  Dit is altijd belangrijk maar nu met de 
digitale meetings nog van groter belang.

Welke tip kan jij delen met anderen om met je colle-
ga’s in contact te blijven?

Een leuke manier waarop we met ons team meer in con-
tact proberen te blijven is doormiddel van een werkca-
fé in Webex. Dat is een doorlopende vergadering waar 
je altijd in kan stappen, bijvoorbeeld als je vragen hebt. 
Ook aan het einde van de werkdag check ik even of er 
nog iemand zit om een praatje mee te maken.
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Het eerste thema is solliciteren en werving. Heb je 
tips/adviezen voor zowel leidinggevende, collega’s 
als voor nieuwe medewerkers hoe dat in deze bijzon-
dere tijd aan te pakken?

Wat denk ik belangrijk is voor leidinggevenden is het 
woord solliciteren. Solliciteren legt vaak al een hele 
zware lading op het evenement. Probeer het meer een 
soort klik-gesprek te laten worden. Wat kan je allemaal? 
Waar liggen je krachten? Door daarop te focussen krijg 
je hele andere gesprekken. Die gesprekken zijn zoveel 
meer waard dan de traditionele sollicitatiegesprek-
ken. Dit vergt overigens een hele andere methodiek van 
vragen stellen. Ik merk dat de meeste managers het 
überhaupt al lastig vinden om zo’n sollicitatiegesprek 
te doen, laat staan als ze nog van dit soort specialisa-
ties moeten gaan toepassen. Mijn tip zou zijn: zorg dat 
daar een training voor komt. In eerste instantie voor 
de leidinggevenden. Voor de medewerkers ligt voor de 
jobcoaches een hele mooie opdracht om medewerkers 
klaar te stomen. We hebben talloze jobcoaches binnen 
en buiten het rijk rondlopen, zorg dat die mensen goed 
vindbaar zijn.

Kan je allereerst wat over jouw ervaringen met sa-
menwerken met mensen met uit de doelgroep willen 
vertellen?

Ja, ik ben nu ruim 3.5 jaar bij de Rijksoverheid bezig 
met het plaatsen van mensen met een arbeidsbijzon-
derheid binnen de Rijksoverheid. Met heel veel plezier 
overigens. De genoegdoening die je krijgt als je uitein-
delijk mensen plaatst, daar doe ik het voor. Het is veel 
werk, je moet hard werken, het is je neus stoten en veel 
‘nee’ horen. Maar uiteindelijk is het resultaat onwijs 
super. Ik krijg nog steeds heel veel bedankjes van men-
sen die ergens aan het werk zijn of zelfs bezig zijn met 
een twee of derde carrière switch bij de Rijksoverheid.

PROJECTLEIDER 
WET BANENAFSPRAAK

Interview Alfred Sahassanondha
Ik vind sowieso dat, ondanks Corona, je moet zorgen 
dat je elkaar ook live ziet. De doelgroep heeft het kei-
hard nodig om even face-to-face te zitten. Ik heb de 
afgelopen vier maanden veel tijd besteed aan het con-
tact houden met iedereen. In eerste instantie natuurlijk 
veel online, maar ik ga ook gewoon met iemand wande-
len en houd die 1.5 meter afstand. Dit zou ik anderen 
ook aanraden.

‘’Het nieuwe normaal’’. Kan je voor- en nadelen be-
denken van de huidige situatie?

Een nadeel is echt de sociale contacten. Wat denk ik 
belangrijk is als we straks af en toe weer naar kantoor 
mogen, is ervoor te zorgen dat deze doelgroep als eer-
ste naar kantoor kan. Want zij hebben het nodig. Ik heb 
een medewerker bij het Rijksvastgoedbedrijf waarvoor 
ik heb geregeld dat ze in ieder geval één dag in de week 
naar kantoor kan. Dat ze gewoon even dat stukje naar 
kantoor fietst, op kantoor lekker kan zitten, af en toe in 
de verste eens naar iemand kan zwaaien. Alleen dat al 
geeft haar veel rust. Je merkt gewoon dat mensen uit 
de doelgroep staan te springen om weer naar kantoor 



Er zou veel meer naar de eindgebruiker gekeken moe-
ten worden. Wat doet die eindgebruiker? Hoe werkt de 
eindgebruiker? Gebruik die persoonlijke informatie om 
dit soort zaken op orde te krijgen.

Merk je bij het videobellen dat emoties aflezen e.d. 
moeilijker gaat?

Voor de een is het makkelijk, voor de ander niet. Ik merk 
dat voor sommigen het videobellen ideaal is. Voor som-
migen is het lastig om lichaamstaal goed af te lezen. Ik 
vind dat al lastig! Ik doe heel wat sollicitatiegesprek-
ken met mensen online, en ik merk dat het zoveel an-
ders is dan face-to-face. Het is voor alle partijen lastig 
om dit te blijven doen. Als dit het nieuwe werken wordt 
dan vrees ik voor een aantal mensen. En dan niet al-
leen voor mensen met een arbeidsbeperking, maar ook 
voor mensen zonder een arbeidsbeperking.

Hoe is het contact met collega’s sinds de thuiswerk-
situatie?

Dat is wisselend. En ook een beetje afhankelijk van hoe 
iemand in de afdeling staat. Ik heb nu een aantal men-
sen, heel bijzonder, tijdens corona kunnen en mogen 
plaatsen. Maar die hebben hun collega’s nog nooit ge-
zien, en je merkt dat ze dat lastig vinden. Die hebben 

te kunnen. Voordelen zie ik deze doelgroep niet echt, ik 
denk dat het voor hun heel lastig is. Op het ogenblik be-
staat zo’n 80% van mijn tijd uit het contact hebben met 
mensen uit de doelgroep. Om eens te praten, om op ze 
in te praten, om ze door deze moeilijke tijd heen te krij-
gen. Het gaat er niet eens zozeer om dat ze geholpen 
worden, maar meer dat ze gehoord worden

Wat is jouw ervaring met planning en structuur 
sinds de Corona tijd? Hoe belangrijk is het?

Super belangrijk! Zonder die planning en zonder struc-
tuur merk je dat medewerkers kunnen gaan dwalen. 
Ook als ze niet de juiste opdrachten krijgen gaan din-
gen verkeerd lopen. Bijvoorbeeld in situaties rondom 
contractverlenging en het maken van afspraken. Daar 
moet ik dan mee aan de slag. Ik moet regelmatig ma-
nagers bijpraten over de afspraken die in het verleden 
zijn gemaakt. Dan zie je dat die duidelijkheid, struc-
tuur en afspraken superbelangrijk zijn.

Hoe gaat het videobellen voor medewerkers volgens 
jou?

Het is heel veel oefenen, heel veel doen. Ik werk bij het 
Rijksvastgoedbedrijf waar veel mensen met hbo en 
WO-niveau werken, die kunnen als geen ander met 
computers werken. Maar ik kan me ook voorstellen dat 
er medewerkers zijn voor wie het een stuk lastiger is. 

PROJECTLEIDER 
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een hele andere start meegemaakt dan de mensen die 
wel hun collega’s hebben gezien. Je merkt dat de bud-
dy’s door de huidige situatie niet altijd goed zijn in-
gewerkt/voorbereid. Ze hebben bijvoorbeeld nog geen 
training gehad en weten daardoor niet precies wat er 
op hun afkomt. Hierdoor ontstaan er conflictsituaties 
die je anders niet had gehad. Het is belangrijk alle par-
tijen goed te informeren.

Hoe kan je in de situatie waarin we nu zitten het bes-
te omgaan met stress en spanning die ontstaat?

Plannen en afspraken maken is daar onlosmakelijk 
mee verbonden. Zorg dat je goede afspraken met je 
medewerker maakt. Zorg dat je goed plant, daar haal 
je een heleboel stress mee weg. Je kan niet alle stress 
weghalen, zaken rondom corona en angsten, daar kan 
je alleen maar naar luisteren. En in sommige situaties 
tips geven; ‘’ga lekker fietsen’’. Dit soort tips hebben 
medewerkers keihard nodig. Zorg dat je medewerkers 
voldoende werk hebben en dat het werk ook afgeba-
kend is.
 



Over mezelf: ik vond het best ongemakkelijk om met 
mijn blinde collega op stap te gaan en hem aan mijn 
schouder mee te nemen. Toen ik voor het eerst met hem 
door het pand of op straat liep voelde ik me erg beke-
ken. Na een tijdje is dat niet meer zo ongemakkelijk. 
Maar ik begrijp dus heel goed dat niet iedereen meteen 
te hulp schiet.

Wat is voor jou een belangrijke vaardigheid om op 
terug te vallen wanneer je merkt dat het begeleiden 
even niet vanzelf gaat?

Ik heb geleerd dat je, als je iemand met een beperking 
begeleidt, moet blijven praten met elkaar: over hoe het 
gaat, over de belemmeringen en de hulp die nodig is. 
Je weet niet wat de ander nodig heeft tenzij je dat be-
spreekt. Het is moeilijk voor mensen om in te vullen wat 
de ander nodig heeft, in de thuiswerk situatie en ook op 
kantoor.

Wat je in ieder geval niet moet doen, is deze dingen on-
besproken laten, of net doen of een beperking er niet 
is. Sommige mensen hebben die neiging. In een bij-
eenkomst zei iemand, en dat was natuurlijk goed be-
doeld, dat ‘eigenlijk iedereen een beperking heeft, bij-
voorbeeld de collega die koffie nodig hebt om wakker 
te worden of die met een zwakke rug.’ Ik vind dat je die 
vergelijking niet moet maken. Een ochtendhumeur is 
natuurlijk heel anders dan een beperking die iemand 
belemmert met allerlei alledaagse dingen zoals school, 
werk, of reizen.

Ben je tot een bepaald inzicht gekomen bij het buddy 
zijn van een collega met een beperking?

Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Sowieso dat je van 
de buitenkant vaak geen oordeel kan hebben of er iets 
met de ander aan de hand is. Theoretisch wist ik dat 
wel, maar nu is me dat in praktijk wel echt duidelijk ge-
worden.

Interview Wouter Jongepier
Wat zijn jouw ideeën bij het aannemen van een kan-
didaat met een arbeidsbeperking in deze tijd?

Het is belangrijk om van tevoren af te stemmen wel-
ke taken passend zijn en welke niet. Bij welke taken 
loop je snel tegen grenzen op en bij welke taken heb je 
meer hulp nodig? Als je wordt aangenomen krijg je een 
werkpakket met verschillende taken en wordt er van je 
verwacht dat je die allemaal kan. Dan kun je, zeker als 
starter, vastlopen|, dat is niet goed voor je zelfvertrou-
wen. Iedereen kan sommige dingen heel goed en ande-
re dingen minder goed. Collega’s kunnen dan helpen. 
Dat is extra belangrijk als je door een beperking be-
paalde taken juist heel goed of juist minder goed kunt.

Waar loop je tegenaan als je in deze thuiswerk situ-
atie een collega begeleidt?

Het grote voordeel van kantoor is dat je echt samen 
kan werken. Nu met videobellen is dat toch een stuk 
lastiger. Je ziet elkaar minder direct. Ik denk dat het 
goed is elkaar wel even in het echt te ontmoeten. Dat 
doe ik nu ook met een collega. Hij woont toevallig in de 
buurt, ik spreek met hem af en we gaan gewoon ergens 
koffie halen en een rondje wandelen.

BUDDY



Dus hij kwam ook bijna geen collega’s tegen. Ik kan 
me voorstellen dat nu in de thuiswerksituatie het voor 
collega’s nog moeilijker is om onderdeel te zijn van het 
team. Het gevaar is groot dat je dan afdrijft, ik vind dat 
echt een aandachtspunt.

Ik denk dat je nieuwe collega’s in de thuiswerksituatie 
minder goed leert kennen. Je vraagt toch minder snel 
‘’goh, hoe was je weekend?’’. En ik denk dat het voor een 
buddy van een collega met een arbeidsbeperking be-
langrijk is elkaar te leren kennen. Het helpt namelijk 
in je contact. Het maakt het makkelijker om moeilijke 
gesprekken te voeren ook bijvoorbeeld over de beper-
king. Dat is best wel een intiem gesprek namelijk, en 
het praat makkelijker als je het gevoel hebt dat je ie-
mand kent.

Een ander thema: roept planning/structuur iets bij 
je op?

In deze situatie zou ik de tip richten op planning van 
je eigen privétijd i.p.v. planning van je werktijd. Omdat 
het nu wel heel erg door elkaar heen loopt. Het is voor 
iedereen belangrijk dat je uitschakelt en even offline 
bent. Maar dat is lastig want als ik stop met werken 
en mijn laptop uitzet, zit ik nog steeds aan de eetta-
fel. Werk en privé lopen erg door elkaar heen. Als lei-
dinggevende is het belangrijk om te weten wanneer je 
medewerker rust neemt en uitschakelt. Ik denk dat het 
voor medewerkers belangrijk is om gewoon te erkennen 
dat je op tijd rust nodig hebt vanwege de gezondheid.
Op kantoor kost het voor medewerkers met een arbeids-
beperking soms al moeite om onderdeel te zijn van het 
team. Als mijn blinde collega echt vol gas mee wilde 
draaien moest hij daar constant moeite voor doen. Hij 
zat natuurlijk op een vaste kamer i.p.v. op een flexplek. 

Interview Wouter Jongepier

BUDDY



wel kandidaten (met of zonder beperking) en leiding-
gevende is: benader een digitaal sollicitatiegesprek 
hetzelfde als dat je normaal zou doen. Dus bereid je 
goed voor, draag representatieve kleding en neem een 
actieve houding aan. Wat er natuurlijk bijkomend is 
het digitale stukje, zorg dat je verbinding goed is zodat 
je zo min mogelijk kans hebt op technische problemen.
Ik kan me voorstellen dat heel lastig is om in het nieu-
we normaal aan een nieuwe baan te beginnen. Als ik 
nu met iemand zou starten zou ik met de richtlijnen 
toch af en toe een fysieke ontmoeting te plannen. Ik kan 
me eigenlijk niet voorstellen dat als je bij nul begint je 
dat volledig digitaal zou doen. Dit zou dan voor mij wel 
prioriteit hebben.

Hoe is de overgang geweest van het werken op kan-
toor naar volledig thuis?

Die overgang was best ingrijpend. In de kantoorsitu-
atie kon ik de medewerker uit mijn team met een ar-
beidsbeperking altijd makkelijk vinden en benaderen, 
omdat zij een vaste werkplek had. Nu iedereen thuis-
werkt, waaronder ook zij, is dat echt anders geworden. 
Wij hadden samen iedere twee weken een moment 
waarbij we koffie dronken en bijpraten. Dat is nu een 
telefonische afspraak en daarmee een stuk ingewikkel-
der. Je merkt dat je wel veel context mist, bijvoorbeeld 

Wat zijn jouw ervaringen met sollicitatiegesprekken 
en het werven van nieuwe collega’s in deze tijd?

Ik heb veel sollicitatiegesprekken gevoerd sinds het be-
gin van de corona-tijd, daar was één persoon bij met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze gaat mogelijk 
starten bij een andere vestiging van de IND. De sollici-
tatiegesprekken waren allemaal digitaal. In het geval 
van de kandidaat met een arbeidsbeperking sloot ook 
een coach aan bij het gesprek. We voerden het gesprek 
met zijn vieren en dat ging prima. Natuurlijk heb ik wel 
de voorkeur voor een live ontmoeting maar dit kan ge-
zien de omstandigheden ook heel goed. Tips voor zo-

LEIDINGGEVENDE 
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Interview Michiel Veldman
non-verbale reacties die je telefonisch niet meekrijgt. 
Ik zet het koffiemomentje nu ook bewust in de agenda, 
dat is voor mij een flinke verandering. Ik zie ook ab-
soluut winst in meer thuiswerken. Bijvoorbeeld in de 
werk-privé balans die mensen kunnen ervaren, minder 
reistijd, beter indelen van eigen tijd. Maar specifiek 
voor iemand zoals mijn medewerker met een arbeids-
beperking vind ik het geen voordelen hebben. Een tip is 
dat je als leidinggevende echt moet gaan agenderen. Ik 
merk dat je op deze manier een andere dynamiek hebt. 
Je hebt non-stop telefonische overleggen, en dan ver-
geet je soms één-op-één momenten die normaal logisch 
zijn als je naar de koffiezetautomaat loopt. Dus struc-
tuur aanbrengen, dat is wel echt belangrijk. 

Hoe hebben jullie de nodige voorzieningen en facili-
teiten ingericht voor de thuiswerkplek?

We hebben op het gebied van “standaard” voorzie-
ningen een volledig digitaal proces, dus in die zin is 
het geen grote verandering voor ons. Mensen werkten 
al veel thuis voor corona, en dat kan dus eigenlijk heel 
goed. Als er dingen zijn die een medewerker mist, dan 



te hebben met andere mensen uit het team. Dat facili-
teren is ook belangrijk. Zelf doe ik dat door minimaal 
een keer in de week een digitaal overleg met alle col-
lega’s in het team te organiseren. We hebben ook twee 
keer een fysieke bijeenkomst gehad waarbij we ook heel 
bewust de focus leggen op elkaar (nader) leren kennen. 
Bijvoorbeeld door iedereen te vragen een inspirerend 
fotobeeld of iets vanuit huis mee te nemen naar de bij-
eenkomst ten daar ter plekke wat over te vertellen.

Mensen zitten veel meer thuis. Merk je dat dat men-
sen heeft op de vitaliteit en stress levels van colle-
ga’s? 

Ja zeker, in het begin lag de focus op praktische za-
ken. Nu zie je heel erg dat mensen die alleen wonen 
zich meer eenzaam gaan voelen. Wat je kunt doen is 
alert blijven, heel veel in contact zijn, veel bellen en 
aandacht hebben voor je medewerkers. Vooral door te 
kijken naar wat wel kan. Het is wat moeilijker als lei-
dinggevende; normaal gesproken liep je een rondje op 
kantoor en kon het je zien als iemand een beetje sip of 
chagrijnig kijkt. Nu moet je veel pro-actiever mede-
werkers benaderen. Je zit heel erg in de faciliterende 
rol. De kunst is ook wel de mensen zelf tot actie aan te 
zetten. Door collega’s met elkaar in contact te brengen 
en te zorgen dat mensen het zelf op tijd aangeven als 
ze ergens tegenaan lopen. Mijn tip voor leidinggeven-
den is dan ook: stimuleer dat medewerkers dingen zelf 
steeds meer gaan aangeven en oppakken.

kan hij/zij dat in overleg met de leidinggevende of wel 
in bruikleen krijgen of zelf kopen en declareren tot een 
bepaald bedrag. Daar wordt ook heel veel gebruik van 
gemaakt. Dat wordt dan bij hun thuisbezorgd. Er lijkt 
gelukkig geen drempel te zijn voor medewerkers om 
daar gebruik van te maken.

Hoe gaat het videobellen, en lukt het om op deze ma-
nier goed te overleggen en in contact te komen?

Op zich gaat videobellen prima. Al blijft dat van per-
soon tot persoon verschillen. Ik heb wel echt het idee 
dat je minder mee krijgt in de gesprekken met de mede-
werkers. Ondertussen ken ik de medewerker uit de Ba-
nenafspraak in mijn team goed genoeg dat ik haar wel 
een beetje kan “lezen”. Bijvoorbeeld de manier waarop 
ze praat of kijkt, daar kan ik aan merken dat er iets aan 
de hand lijkt. Dat is nu via videobellen wel wat anders 
maar als je iemand echt kent en je bent erop gefocust 
dan werkt dat goed, het went ook wel weer”.

Als je kijkt naar het contact tussen collega’s onder-
ling, zie je daar dat er iets is veranderd? Is er daarin 
iets waar specifiek aandacht aan moet worden be-
steed?

Ja, ik denk dat het heel belangrijk is mensen met een 
beperking en extra begeleiding ontvangen niet alleen 
met de buddy, een senior en de manager contact heb-
ben, maar dat ze ook gestimuleerd worden om contact 
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De situatie geeft mijn medewerkers wel stress, omdat 
ze niet weten hoe lang het nog duurt en hoe het zich 
ontwikkelt. Dat merk je wel heel erg. Je voelt wel dat 
mensen zoekende zijn naar hoe de komende tijd gaat 
zijn, daar krijg je non stop vragen over. Wat hier in het 
belangrijkste is, is dat je echt kijkt wat iemand in een 
situatie nodig heeft en daar rekening mee houdt.



 Hoe denk je over solliciteren/werving in deze bijzon-
dere situatie? Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe?

Ik denk dat deze situatie wel zo zijn beperkingen kent, 
al is dat voor mij en mijn afdeling minder want wij 
draaien deels door op kantoor. Op dit moment zijn 
we bezig met de selectie van iemand uit de Banenaf-
spraak, want de betreffende medewerker die is doorge-
stroomd naar een reguliere baan willen we graag ver-
vangen binnen de Banenafspraak.. Het aannemen van 
iemand met een beperking hoeft überhaupt geen be-
lemmeringen te kennen. Ook als je iemand moet inwer-
ken op ingewikkelde materie moet dat kunnen. Je moet 
het vooral willen en doen. “Zien is geloven” is mijn cre-
do. Als je een ambitie hebt en je kan dat laten zien aan 
anderen, dan is eigenlijk al de eerste brug geslagen, de 
eerste stap gezet. Je moet ergens beginnen. Begin niet 
gelijk met veel nieuwe mensen aannemen; dat is mijn 
ervaring ook. Je moet het stap voor stap doen. Meerde-
re “ankers” in de organisatie die zich hard maken voor 
dit thema werkt daarbij heel goed. Eigenlijk is het zo 
dat een directie een besluit moet nemen: mensen met 
een beperking aannemen dat gaan we doen. En vervol-
gens ga je op zoek naar een kans in de organisatie. Niet 
zomaar iemand aanwijzen, maar op zoek gaan naar 
welke collega’s hebben we aan boord die dit willen op-
pakken?

Kan je wat over jouw samenwerking met je collega 
met een arbeidsbeperking vertellen? Hoe gaat dat?

Vlak voor corona heb ik een medewerker met een ar-
beidsbeperking aangenomen voor facilitaire taken, 
waarvoor we met ons team verantwoordelijk zijn in het 
pand. Dit is zo goed gegaan dat hij nu is doorgestroomd 
in de functie van managementondersteuner van de di-
rectie. Dit is zeker een succesverhaal, deze jongen is 
jong en gedreven en werkt harder dan veel medewer-
kers binnen de organisatie. Ik zeg altijd maar zo: waar 
een wil is een weg, en daar zit hem net de kneep.

LEIDINGGEVENDE

Interview Freek Sleutel
Wat blijkt uit jouw ervaring dat de voordelen/nade-
len zijn van de huidige situatie?
Ik verwacht dat we in de toekomst 50/50 thuis en op 
kantoor zullen blijven werken. Het grote voordeel van 
deze periode is, los van alle ellende, dat we een maat-
schappelijke cultuuromslag maken. Ik begreep eerst 
ook helemaal niks van dat mensen zo veel thuis werk-
ten of daar naar verlangden, maar ik snap het nu. Veel 
vrijheid, minder files en niet meer opgepropt in het OV. 
Op kantoor is het lastig om een rustige werkplek te vin-
den. Nu thuis kan dat natuurlijk makkelijker, wat voor 
mensen die prikkelgevoelig zijn natuurlijk een voordeel 
kan zijn.  Echter, voor andere collega’s met een beper-
king zal blijvend thuiswerken een nadeel zijn, doordat 
je toch minder verbinding hebt met elkaar.

Is er naar jouw idee voldoende toegang tot facilitei-
ten/voorzieningen? Wat zijn jouw ervaringen met 
het faciliteren hiervan voor jouw medewerkers?
Er zijn voldoende voorzieningen, het thuiswerken 
wordt bij ons volledig gefaciliteerd. Je krijgt de spullen 
die je nodig hebt desgewenst thuisbezorgd of je kan het 
ophalen op kantoor. Denk aan een beeldscherm, toet-
senbord, muis. Als je dergelijke faciliteiten nodig hebt, 
dan krijg je ze. Dat gaat nu ook nog makkelijker dan 
normaal.



samen te werken zijn dat nu kwijt. Dat heeft ook wel te 
maken met je thuissituatie. Collega’s die alleenstaand 
zijn hebben het wel lastig, die zijn nu meer eenzaam.

Wat doet de thuiswerk situatie met de gezondheid/
vitaliteit van de medewerker? 
Je hoort van veel mensen dat ze het moeilijk de dis-
cipline te vinden om te blijven bewegen. Dit is wel 
belangrijk en moet je op blijven letten, omdat je toch 
minder energie verslindt als je thuiswerkt. Mensen wer-
ken soms ook op andere tijden, bijvoorbeeld laat in de 
avond, iedereen moet daarvoor oppassen. Ik werk al-
tijd op een vaste pc thuis in een kantoor, en die gaat 
gewoon uit na werktijd en de werkmobiel gaat op stil.

Op welke manier brengt de huidige situatie extra 
stress en spanningen met zich mee? Hoe ga je daar 
als leidinggevende mee om?
Voor veel mensen werd het dagritme bepaald door 
naar kantoor gaan. Nu moet je dat zelf gaan bepalen 
en dat vraagt discipline en het kan moeilijk zijn als dat 
ontbreekt. Als je een thuissituatie hebt die niet altijd 
prettig is, en je het daarom fijn vond om een deel van 
de dag naar werk te kunnen, dan is het nu ook moei-
lijk. Maar ook als je op werkgebied vragen hebt, en niet 
kan terugvallen op een team, dan wordt het lastig. Het 
is belangrijk dat mensen aan de bel trekken als er wat 
loos is. Het begint ermee dat wanneer iemand met een 
arbeidsbeperking ergens start, er duidelijk afgespro-
ken wordt wie de buddy is, wie de coach en wie de lei-
dinggevende? En kan je bij hen terecht?

Wat is jouw ervaring met planning/structuur in 
deze situatie?
Je moet afspraken duidelijk vastleggen met elkaar en 
vanuit daar kijken hoe het gaat. Stap voor stap iemand 
laten starten met een taak. En dan het liefst een taak 
van a tot z, een geheel proces en geen losse stukjes. 
En dan stap voor stap kijken hoe ver je met elkaar kan 
gaan, daar moet je goed op letten. We hebben nu een 
collega met een beperking in ons team. Als hij vragen 
heeft dan wendt hij zich tot zijn vaste aanspreekpunt of 
naar mij. Ook al ben ik afdelingsmanager, we zijn toch 
een redelijke platte organisatie.

Hoe gaat het videobellen bij jullie in het team?
Het videobellen gaat goed. Wat hierbij wel belangrijk 
is dat er iemand moet zijn die het overleg voorzit, en 
dat die persoon structuur aanbrengt. Dit moet je met 
elkaar vooraf afspreken. En erg belangrijk zijn natuur-
lijk de vaste regels, zoals niet door elkaar heen praten, 
je vinger opsteken als je wat wil zeggen, etcetera.

Hoe is/onderhoud je het contact met de medewer-
kers sinds we thuiswerken?
We hebben wekelijks een teammeeting, en tussendoor 
bel je. Het contact is anders, al doen we de vergade-
ringen die noodzakelijk zijn op kantoor wel live. Dat 
kan gelukkig ook doordat we voldoende overlegruimtes 
hebben waar we op gepaste afstand goed kunnen over-
leggen. Je merkt wel dat mensen persoonlijk contact 
missen, vooral mensen die gewend zijn veel met elkaar 
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Daarnaast wilde ik ook graag de werkplek laten zien 
en dat de kandidaat zijn toekomstige buddy zou ont-
moeten, zodat zij konden ontdekken of er een klik was. 
Reizen met het OV mocht alweer, maar wel speelde 
mee dat de kandidaat huiverig was om met de trein te 
gaan. De begeleider vanuit SWOM heeft de kandidaat 
toen vanuit huis opgepikt, en samen zijn zij naar onze 
locatie gekomen. Je merkt dat er bij sommigen nog wel 
angst en onzekerheid ontstaat in deze situatie. Dan is 
het goed om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Hoe hebben jullie de fysieke sollicitatiegesprekken 
in deze tijd ingericht?

We zorgen dat we meer afstand kunnen bewaren. Met 
4 of 5 mensen gaat dat net, al heb je dan wel een ver-
gaderzaal nodig waarin dat kan, dit is natuurlijk af-
hankelijk van het gebouw. We hebben ook de afdeling 
kunnen laten zien. Het arbeidsvoorwaardengesprek 
is door een HR-manager gedaan, ook op locatie. Als 
is dat is digitaal ook op te lossen. Zelf heb ik altijd de 
voorkeur om sollicitatiegesprekken live te doen, zowel 
voor jezelf als voor de kandidaat. Dat biedt mijns in-
ziens meer comfort. Als iemand niet fysiek kan komen, 
door welke reden dan ook, dan is het zeker goed om het 
gesprek digitaal door te laten gaan. Maar bij ons ligt 
de nadruk op live gesprekken.

Jij hebt ervaring met het aannemen van medewer-
kers met een arbeidsbeperking in corona-tijd. Hoe 
zijn de kennismakingsgesprekken verlopen?

Wij hebben er bewust voor gekozen om de sollicitatie-
gesprekken met kandidaten met een arbeidsbeperking 
door te laten gaan. De afgelopen periode hebben we 
dan ook twee kandidaten aangenomen. De eerste kan-
didaat hadden we al gesproken voor corona-tijd en is 
aangenomen. Deze nieuwe medewerker is geheel van-
uit huis ingewerkt.  De tweede kandidaat kwam bij ons 
op gesprek in de huidige situatie. Ik wilde de kandidaat 
graag live zien om een beter beeld en gevoel te krijgen. 
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Interview Helma Citroen
Heb je advies voor anderen in het werven van kandi-
daten met een arbeidsbeperking in corona-tijd?

Ik vind dat je er heel open in moet gaan en moeite moet 
doen om mensen een kans te bieden op een duurza-
me baan. Het gaat bij ons nooit echt om de cijfers, dit 
speelt alleen op de achtergrond mee. Het is belangrijk 
dat je mensen iets passends aanbiedt en dat je ver-
wachtingen managet. Een duurzame kans bieden, dat 
is heel belangrijk. Daarbij is ook van belang dat je een 
eerlijk gesprek hebt over wat de functie inhoudt, en of 
dit aansluit bij de kandidaat. Zodat mensen niet alleen 
de baan aannemen om maar een baan te hebben.

Kan je wat vertellen over hoe het inwerken van de 
nieuwe medewerker gaat op dit moment?
Het inwerken kan op dit moment helaas niet fysiek. 
Mochten we weer naar kantoor kunnen, dan kan dit in 
eerste instantie één keer per week. We gebruiken het 
face-timen om de nieuwe medewerkers in te werken. 
Gelukkig zitten beide kandidaten op een functie waar-
bij je het werk goed thuis kan doen. Het inwerken gaat 
gelukkig goed, met behulp van de buddy. Hij steekt hier 
veel energie in, ze bellen veel en de buddy heeft veel 
geduld. De nieuwe medewerkers betrekken we bij het 
teamoverleg. Ook heeft de medewerker zelf met elke 
collega uit het team een kennismaking ingepland, zij 
nam hierin veel initiatief!
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