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Het werk van De Werkwissel
wordt gedaan door twee enthousiaste
professionele loopbaanbegeleiders:

- Petra Akkerman is met ingang van 1 april
2019 in dienst getreden van de S�ch�ng.
- Simon Jonker is al geruime �jd als
vrijwilliger werkzaam bij de S�ch�ng.

Het werk van De Werkwissel wordt in 2020
mede mogelijk gemaakt door:

Woord vooraf
We staan op dit moment nog voor de tweede
piek in de tweede golf van de coronacrisis in
ons land. De eerste vaccina�e staat in de
startblokken en nieuwe varianten van het
virus maken hun opwach�ng.

De werkloosheidsgolf in ons land wordt dezer
dagen nog tegengehouden door de steunpak-
ke�en van het kabinet, dat �entallen miljar-
den euro’s ui�rekt om bedrijven te steunen
met subsidie op de loonkosten, garan�estel-
lingen op leningen en uitstel van belas�ng-
betaling. Maar deze steun houdt een keer op,
moet ook een keer ophouden omdat arbeids-
organisa�es zich moeten aanpassen aan
nieuwe omstandigheden.

Als de golf niet langer wordt tegengehouden
door het kabinet, zal naar verwach�ng de
werkloosheid snel aanzwellen. Omdat de
economische krimp door de coronacrisis
groter is dan in voorgaande crises, is het
redelijk om ervan uit te gaan dat de werkloos-
heid met grofweg 400 duizend personen zal
toenemen. Maar het kunnen er ook makkelijk
een half miljoen zijn.

Ondertussen staat de toekomst van een
nieuwe genera�e op de arbeidsmarkt in de
wacht. Volgens cijfers van het CBS is een op
de �en jongeren nu werkloos, lopen ze ach-
terstanden op in hun studie, zijn stageplek-
ken nauwelijks te vinden en is er sprake van
uitgestelde gezinsvorming als gevolg van de
groeiende onzekerheid.

Een ‘li�ekeneffect’ dat grote gevolgen kan
hebben voor onze samenleving en de aanzet
kan zijn voor langdurige vormen van werk-
loosheid.
Langdurig werklozen verliezen vaardigheden,
werkritme, zelfvertrouwen en plezier. Hoe
langer de werkloosheid duurt, des te groter
de kans dat iemand nooit meer aan de slag
komt. Dit is niet alleen een drama voor de
betrokkene, maar zadelt de samenleving ook
langdurig op met hoge kosten.

Dat maakt de inzet van De Werkwissel voor de
meest kwetsbare groep die het verst van de
arbeidsmarkt afstaat juist des te belangrijker.

Ton Snepvangers

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

Leiden, 30 december 2020
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Doelstelling
S�ch�ng De Werkwissel verleent individuele
begeleiding aan werkzoekenden uit Leiden en
omliggende gemeenten, die niet op�maal be-
geleid kunnen worden via de gebruikelijke
begeleidingstrajecten en die zelf niet beschik-
ken over de (financiële) middelen.

Sinds ruim twee jaar hebben we vooral te
maken met werkzoekenden met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt.

Vaak is er dan sprake van een (�jdelijke) psychi-
sche of fysieke beperking. Denk hierbij onder
andere aan burn-out klachten, depressie, ge-
deeltelijke AO, dyslexie en werkzoekenden met
een migra�e achtergrond. Deze mensen
hebben dan ook vaak intensieve begeleiding
nodig.

Missie en Visie
Wij vinden dat werk meer is dan een bron van
inkomen. Werk betekent voor velen een bron
van maatschappelijke erkenning en waardering.
Een gevoel van zelfstandigheid, je eigen broek
op kunnen houden. Van midden in het leven
staan. Een belangrijk aanhech�ngspunt voor
sociale netwerken.

Mensen die te lang op afstand van de arbeids-
markt staan, raken steeds meer geïsoleerd in
onze maatschappij. Jarenlange werkloosheid,
a�ankelijkheid van een uitkering gee� mensen
het gevoel dat ze er niet echt meer bij horen.

Steeds afgewezen worden, tast niet alleen het
gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen
aan, maar maakt mensen ook gefrustreerd,
opstandig of totaal apathisch en inert.

In de bijstand wordt gesproken over het “gra-
nieten bestand”, geen beweging in te krijgen,
een verloren zaak. Voor medewerkers van het
UWV of aanpalende gesubsidieerde ini�a�even
is het geen aantrekkelijke doelgroep voor snelle
successen. Dat maakt de nood in deze doel-
groep er niet minder om.

Er is in onze ogen een moreel en belangrijk
maatschappelijk belang gediend met de zorg
voor deze mensen. Wij schrijven mensen niet
af en gunnen ieder mens het recht op zijn of
haar plek in onze maatschappij met de moge-
lijkheid om talenten naar vermogen in te ze�en
en een gezond gevoel van zelfwaardering.

S�ch�ng De Werkwissel gaat de uitdaging aan
om juist met deze mensen weer de aanslui�ng
te vinden bij onze maatschappij en de arbeids-
markt. Dat is meestal geen eenvoudige klus,
dat vraagt vaak geduld en een lange adem,
maar dat maakt het werk van De Werkwissel
ook zo uniek in deze �jd.

Wij zoeken naar verbinding, naar mogelijkhe-
den om kwetsbare mensen een volwaardige
plaats te geven te midden van werkkringen die
oog hebben voor het welzijn van hun mede-
werkers.
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Mia mist
orde en duidelijkheid
“Ik gedij bij orde, regelmaat, een heldere
structuur. Ik wil precies weten waar ik aan
toe ben. Nu heb ik dat niet. Ik word vaak
overvallen door depressies. Nega�eve
gedachten blijven elkaar opvolgen.”

Chantal slaapt slecht
“De situa�e hee� me erg veranderd. Mijn
hoofd zit overvol. Ik slaap slecht en word snel
boos. Ik neem de �jd niet meer om tot rust te
komen, het lukt me gewoon niet om ergens
over na te denken.”

Margriet over oogcontact
“Wat zie jij als je in de camera kijkt? Mijn
ogen? Welnee! Wat zie ik, als ik in de camera
kijk? Een groen lampje. Niet de ogen van de
ander.
Als ik wil dat de ander het gevoel hee� dat ik
hem of haar aankijk, kijk ik dus naar een
groen lampje boven mijn beeldscherm.
Zie jij wat er gebeurt in de ogen of het gezicht
van de ander.? Non-verbaal? Anders dan in
het live-contact is het meer alsof . Er is de
illusie van oogcontact.”

In contact in blijven
Tijdens de lockdown verandert het type contact
met onze klanten. De ontmoe�ngen binnen op
kantoor, verplaatsen zich naar buiten of naar
telefonisch of beeldschermcontact.
Beeldbellen op kantoor is een van de vormen
die �jdelijk het nieuwe normaal wordt.
En wanneer het weer meewerkt: dan maken we
gebruik van goede omstandigheden om naar
buiten te gaan.

In de zomerperiode gaan de deuren van De
Werkwissel weer helemaal open. Weliswaar ook
met de ramen open. Het ontmoeten op kantoor
biedt nu ook weer voordelen, wanneer er
behoe�e is om samen achter de pc direct aan
sollicita�es te werken, of de voorbereidingen
ervoor.

Kandidaten vinden het pre�g om weer af te
spreken in de beslotenheid van ons kantoor.
Deze pandemie hee� haar weerslag op hun
gezondheid.

Een deel lijdt aan smetvrees, angst om naar
buiten te gaan, vermijdt contacten, toont ver-
ward gedrag of hee� last van chronische ge-
zondheidsklachten.
In sommige gevallen zien we dat in de afgelo-
pen periode een begeleidingstraject �jdelijk is
s�lgelegd door de coronabeperkingen.

Tom
“Mijn hoofd is zo ongelooflijk moe. Al die beel-
den, nieuws informa�e, die meningen over
corona. Het is te veel en te erg. Het maakt mijn
hoofd zo moe. Geef me wat meer rust, zo hou ik
het niet vol”.

Gevolgen coronacrisis
Hoe is het voor onze kandidaten die te maken
hebben met een psychische aandoening, zoals
depressies, angsten, au�sme, fobieën of stresss-
toornissen?
Veel zorg komt �jdens de lockdown s�l te liggen
of werd anders ingevuld. De combina�e van
verergerde klachten en minder hulp is voor deze
groep zorgwekkend.
De tweede piek van het corona virus brengt
opnieuw psychische problemen met zich mee:
een golf van eenzaamheid, en een golf van
teleurstellingen. Het vermogen om daarmee om
te gaan verschilt per persoon, maar juist onze
doelgroep is daar niet zo goed in.

Onderzoeksorganisa�es stellen dat veel psychi-
sche klachten door de coronacrisis en de maat-
regelen verergerd zijn. Het Trimbosins�tuut
voorspelt dat er een aanzienlijke toename is van
psychische klachten bij stress- en depressie-
gevoelige mensen en vraagt zich af of ze weer-
baar genoeg zijn om het te redden.

We zien dat ook terug bij onze klanten Mia en
Chantal. Zij kampen beiden met een angststoor-
nis, voelen zich door de crisis nog banger en
maken zich nog meer zorgen.
De maatregelen en het gevoel dat de toekomst
onzeker is en blij�, vernauwen als het ware hun
realis�sch denkvermogen, en maken dat ze zich
nog meer zorgen maken dan voorheen.

De s�p op de horizon ontbreekt. Bij afwezigheid
van een concreet doel waarnaar zij toeleven,
worden ze somber. Het ontbreken van fysiek
contact maalt het voor hen nog las�ger om dit
patroon te doorbreken en zich te focussen op
deelnemen aan de maatschappij.
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Jan
Kandidaat Jan hee� een baan gevonden als
helpend verzorgende: “ Nu heb ik mijn werk
gevonden. Dit is echt de doelgroep waarvoor
ik graag aan de gang ga. Ik ben best goed
verbaal en heb veel humor. Daarmee kan ik
veel akkefietjes oplossen. Ik ben eigenlijk niet
snel bang. Ik voel me goed. Weet je wat mijn
vrouw laatst zei: dat ze dankzij die baan in dit
verzorgingshuis eindelijk de lichtjes weer in
mijn ogen ziet’. Het klopt dat ik het enorm
naar mijn zin heb… Mij krijgen ze hier
voorlopig niet meer weg!”

Marie
Client Marie met een stoornis in het au�sme-
spectrum hee� na veel sollicita�es eindelijk
een �jdelijke baan gevonden als projectonder-
steuner bij een universiteit. “Zij zegt hierover:
“ik vind het moeilijk te leren accepteren dat ik
een beperking heb die mij dwingt op zoek te
gaan naar werk dat ik aankan. Ik voel de
onzekerheid en de spanning maar ik ga er
voor”.

Samin
Kandidaat Samin zit al (heel) ver in een
sollicita�eprocedure voor operator. Werkt nu
nog in de horeca maar ziet voor zichzelf hierin
geen toekomst.
Van oorsprong a�oms�g uit Afghanistan
woont hij alweer 20 jaar in Nederland.
Hij komt nooit verder dan �jdelijk werk, is
daardoor al�jd op zoek. Naarmate hij ouder
wordt neemt de onzekerheid toe en raakt hij
gestrest. Een vast contract is zijn wens.
Samin is gedreven, enthousiast en behulp-
zaam. Zijn geloof is zijn houvast en gee� hem
het vertrouwen dat het eens moet lukken.

De eerste gesprekken zijn zeer hoopgevend.
Na zijn proe�ijd maakt hij kans op een vast
contract. Nu maar hopen dat hij de baan
krijgt.

Is dat eigenlijk belangrijk?
Ja, want het daagt het ons als s�ch�ng uit om
steeds vanuit een ander perspec�ef te werken,
crea�ef te zijn in de communica�e met onze
kandidaten in corona�jd.
Dus als we zien wat er wel en niet kan via
beeldbellen en telefoneren, dan kan een
‘werkwandeling’ buiten, waarbij we wel ‘live’
contact hebben en we elkaar in de ogen kunnen
kijken, soms ook uitkomst bieden.

Ben
“Het echte oogcontact, waarin mensen zonder
woorden zoveel uitwisselen, laat dat niet
verdwijnen uit ons dagelijks leven. Laat dat
alsjeblie� niet het nieuwe normaal worden!”.

Dreun na dreun
In de Leidse regio ligt het aantal WW-uitkerin-
gen fors hoger dan een jaar geleden. De situa�e
in oktober voor Leiden: een s�jging van bijna 25
procent, in Zoeterwoude meer dan 45% en Kat-
wijk 35%. Dit is ook fors hoger dan de landelijke
s�jging van 16 procent.

En de s�jging zet door. ‘We lopen de marathon,
geen sprint’ lezen we in de media.

Landelijk waren er 280.000 WW- ontvangers
over de eerste 9 maanden van dit jaar.
Een groot aandeel hierin hebben jongeren
onder 27 jaar. Omdat zij beperkte WW-rechten
hebben, en daardoor het aantal uitkeringen
daalde, vertekent dit het beeld van het totaal
aantal werklozen.

Zorgwekkend is dat het aantal vacatures sinds
corona zo enorm daalt. Het aanbod van vacatu-
res in deze regio is ruim 30% lager dan in het
voorjaar van 2020.
Denk aan branches als horeca, detailhandel,
sport, cultuur en recrea�e. Juist in deze regio
zijn er velen in deze sectoren werkzaam, en
worden zij genoodzaakt heel ander werk te
vinden.

Het nieuwe werken
Van nieuwe medewerkers wordt vervolgens
vaak verwacht dat zij heel zelfstandig kunnen
werken. Het werkgebied verplaatst zich ook
meer en meer naar een online contact in plaats
van het fysieke contact.
Onze doelgroep vraagt juist intensieve onder-
steuning bij het werk. De zorg van de werkgever

is nu met name gericht op het voortbestaan van
de eigen onderneming. Hierdoor zijn zij minder
bereid om mensen met psychische klachten in
dienst te nemen.
Gelukkig ontstaan er ook kansen. Zo zijn er
kansrijke beroepen in de zorg. En zien we ook
kansen voor onze doelgroep bij overheid, in de
ICT, in de produc�e en de bouw. In dit corona-
�jdperk ontstaat ook een nieuw type corona-
gerelateerde banen.
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Kandidaten
In 2020 tellen we 60 kandidaten. Hiervan zijn
17 kandidaten nog in begeleiding. De overige
43 zijn uitgestroomd:

• 24 kandidaten hebben (�jdelijk) werk
gevonden;

• 6 doen vrijwilligerswerk;
• 3 doen een stage in voorbereiding op

terugkeer naar de arbeidsmarkt;
• 5 investeren in persoonlijke ontwikkeling;
• 5 kandidaten zijn voor�jdig gestopt.

Petje af voor Klaas
Klaas hee� een enorme stap gemaakt. Hij hee�
een baan met perspec�ef en het voor het eerst
sinds zeer lange �jd naar zijn zin in een bedrijf.
Wow, petje af!

Afgelopen jaren liep hij behoorlijk vast in zijn
privéleven, ontving afwijzing na afwijzing op
sollicita�es. Klaas zei: “Werkelijk niets, maar
dan ook niets lukt mij meer. “
Na het doorlopen van een intensief traject
samen met De Werkwissel hee� Klaas zijn drive
nu gevonden als magazijnmedewerker.

Hij hee� pre�ge contacten met collega’s.
Bovendien is hij bezig met het halen van zijn
rijbewijs. Zodra hij zijn rijbewijs in handen hee�,
wordt hem de kans geboden door te groeien
naar de func�e van chauffeur.

Hij verheugt zich nu al op de vrijheid van de
chauffeursbaan, het op weg zijn naar klanten.
Dat vooruitzicht gee� hem net dat beetje extra
voldoening nu. Klaas hee� zijn draai gevonden!

(�jdelijk) werk

vrijwilligerswerk

stage

pers. ontwikkeling

nog in begeleiding

voor�jdig gestopt

* Persoonlijke ontwikkeling
is een gericht advies aan de
kandidaat een (taal) cursus te
volgen of eerst een beroeps-
opleiding af te maken om de
kansen op werk te verhogen.

RESULTATEN 2020



Aanmelding kandidaten
De 60 kandidaten van De Werkwissel werden in
2020 met name verwezen door:

• Sociale Wijkteams (14 personen)
• Aemosa (12 personen)
• Psychologen (3 personen)
• Diaconaal Centrum De Bakkerij (2 personen)
• GGZ/Transparant (7 personen)
• Leren en werken Leiden (1 persoon)

Van de kandidaten die zich in 2020 bij onze
s�ch�ng gemeld hebben, hee� ruim 60% een
psychische of andersoor�ge beperking.
Zowel bij de intake als binnen het begeleidings-
traject vragen deze kandidaten extra aandacht
van onze loopbaanbegeleiders. Vandaar dat we
dit jaar extra enthousiast zijn over de geboekte
resultaten met de ondersteuning vanuit onze
s�ch�ng. Zeker tegen de achtergrond van de
extra beperkingen van de coronamaatregelen.
En soms kunnen we met steun uit ons netwerk
nog wat meer betekenen...

Mahmut
Mahmut is een man van 52 jaar uit Algerije.
Nadat hij zijn middelbare school had afgerond,
hee� hij enkele jaren rechten gestudeerd. Hij is
alleenstaand en is in 1992 naar Nederland ge-
vlucht toen zijn land in oorlog was. Uit deze
oorlogsperiode hee� hij PTSS overgehouden:
hierdoor is hij verminderd psychisch belastbaar.
We hebben Mahmut leren kennen als iemand
die integer, betrouwbaar en dienstbaar is. Hij is
een (zeer) gelovig moslim. Na wat hij allemaal
hee� meegemaakt hee� hij nog steeds een
posi�eve kijk op het leven.

De heer Mahmut hee� een heel slecht gebit.
Om zijn gebit weer op orde te brengen moet hij
hoge kosten maken. Het zijn behandelingen bij
de tandarts die met zijn parodon��s verband
houden.

Mahmut lee� van een uitkering ingevolge de
par�cipa�ewet en hij zit in de schuldsanering.
Elke maand lost hij wat af op zijn schuld. Als je
zijn vaste maandelijkse kosten afzet tegen zijn
uitkering dan blij� er maar een klein bedrag
over voor zijn levensonderhoud waardoor er
geen ruimte is om geld opzij te ze�en voor de
behandeling.

Vanaf 1996 is hij genaturaliseerd en hee� hij in
Nederland allerlei banen gehad. Vanaf 2018 was
hij werkzaam als postbezorger. Begin 2020 werd

hij ziek. Er is sprake van een beknelling van een
zenuw in zijn nek (nekhernia).
Deze klachten zijn ontstaan �jdens zijn werk als
postbezorger. Hij hee� hier veel pijn van. Hij
wordt behandeld door een fysiotherapeut.
Via zijn ziektekostenverzekering krijgt hij enkele
behandelingen vergoed. Omdat hij het geld niet
hee� om de vervolgbehandelingen te betalen,
stopt dit voor�jdig.

Wij weten uit ervaring dat een verzorgd uiterlijk
waarvan het gebit deel uitmaakt, de kans op
werk vergroot. Dus zijn we vanuit De Werkwis-
sel op zoek gegaan naar een oplossing voor
Mahmut’s gebitsproblemen. Er zijn enkele
s�ch�ngen benaderd met de vraag of ze wilden
bijdragen in de kosten.

We waren blij verrast toen zich een s�ch�ng
meldde die niet alleen bereid was alle tand-
artskosten te betalen, maar ook de aanvullende
behandelingen bij de fysiotherapeut.
Mahmut was diep onder de indruk en heel blij.
Inmiddels hee� hij al enkele behandelingen bij
de tandarts achter de rug.

Het werk als postbezorger mag hij niet meer
doen. Hij hoopt op termijn weer te kunnen
werken om wat bij te verdienen. Samen met
gemeentelijke instan�es zoeken we naar moge-
lijkheden omMahmut te re-integreren en te
begeleiden naar ander werk.
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Salman
Salman is 29 jaar, hee� schulden, woont weer
thuis. Zijn moeder is gescheiden en hee� nog
een viertal andere jongere kinderen thuis.
Vader is niet bereikbaar.
Een schuldenregeling voor Salman is niet
mogelijk zolang hij geen eigen woning hee�.
Inkomsten ontbreken. Opleiding niet
afgerond. Zijn CV laat opvallende hiaten zien.

‘Lijkt het erop dat elke poging om werk op te
starten strandt?’ vraagt de maatschappelijk
werker van het wijkteam zich af. Salman haalt
zijn schouders op: “Er lukt toch niets”.
Hij ziet in dat hij werk nodig hee� om uit deze
situa�e te komen. Weg bij zijn moeder, een
eigen leven opbouwen, een eigen apparte-
mentje en van die schulden af.

Hij gee� aan heel snel verveeld te zijn, zich
moeilijk te kunnen concentreren. Daarom
hee� hij nog nooit een baan langer dan een
aantal weken kunnen volhouden. Hij vindt het
allemaal erg saai…
Daarom zegt hij, hee� hij ook geen opleiding
afgerond. “Ik weet gewoon echt niet wat ik
leuk vind. Al van alles geprobeerd, alles is
gewoon saai, niks an”.

Tijdens een vervolgafspraak gaan we samen
de ervaringen langs van zijn school en werk.
Opeens gaan zijn ogen glimmen en verschijnt
er een grote glimlach op zijn gezicht: met trots
vertelt hij over een bepaalde leraar op school
en de samenwerking �jdens de onderzoekjes
in deze lessen. Over zijn bijdrage aan de
resultaten en de presenta�e daarvan in een
groep.

Zijn energie, zijn uitstraling, zijn lichaamshou-
ding veranderen zichtbaar als hij erover
praat…

Samen maken we een kort en bondig verhaal
van de kwaliteiten die in die ervaring naar
voren komen. Die Salman vervolgens met
trots presenteert en na enig oefenen er ook in
slaagt om heldere en krach�ge antwoorden te
formuleren op aanvullende vragen…

“Hoe ga je nu naar huis?” vraag ik.
Salman glimlacht en zegt: “Dit had ik echt niet
verwacht hoor! Hier zie ik nu toch ook dat ik
dit echt zelf heb gedaan.”

Met nieuwsgierigheid kijk ik uit naar de
volgende afspraak.

Eman brengt de post rond
Heb je hem al ontmoet? Een Poolse jongeman,
Eman, die het Nederlands nog niet beheerst, is
aan de slag gegaan als postbezorger.
Naar eigen zeggen hee� hij veel last van ADHD
en depressieve klachten.
De structuur en het ritme helpen hem elke dag
om erop uit te gaan, naar buiten. Om 13 uur
brengt hij de post rond, een vaste ronde in
dezelfde wijk, dat gee� hem houvast.

Mark en zijn coronabaan
De coronacrisis. Hij had alle hoop verloren,
totaal geen zin meer om te solliciteren, gedroeg
zich hyper, was depressief, ontevreden over alles
wat hij in zijn buitenwereld ontmoe�e….
Of het nu zijn psychologe was, of de uitkerings-
instan�e, of de caissière…. En dan opeens is er
die klik in een sollicita�egesprek : de manager
van een telefoondienst van de GGD biedt hem
een kans en gee� hem een vooruitzicht:
Mark is aangenomen als telefonisch medewer-
ker corona.

Bo met handen in de aarde
Een Vietnamese vrouw …. Problemen thuis, mis-
handeld en gekleineerd, kinderen in het spel….
Hoe start je dan weer op om vertrouwen te
winnen in jezelf?
Want toch was er die drive om te gaan werken,
voor zichzelf te zorgen. Zij kon starten op de
groentetuin met liefdevolle mensen om zich
heen… Wroeten in de aarde… gronden. Kleine
plantjes zien opbloeien, nadat je ze zelf in de
grond hebt geplant…
Het doet haar goed, heel goed! Ze knapt zien-
derogen op, met vallen en opstaan.

Sophie in de winkel
Sophie is angs�g om naar buiten te treden. Alles
is spannend… één-op-één-contacten lopen nog
wel, maar waneer zich een groepje vormt, trekt
ze zich terug.
Wat een overwinning als je als vrijwilliger dan
toch kunt beginnen in een winkel… en met
klanten contact aangaat….
En ze hee� het ook nog enorm naar haar zin.
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S�ch�ng De Werkwissel

Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden

T: 071 - 514 49 65
E: info@dewerkwissel.nl
W: www.dewerkwissel.nl

Simon Jonker
T: 06-50635907

Petra Akkerman
T: 06-11006432


