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“Met mijn verhaal hoop ik

anderen te

inspireren”
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Voorwoord
Al sinds 1994 helpen wij mensen op weg bij arbeidsongeschiktheid. Dat
doen we het liefst zo geruisloos mogelijk. Het draait immers niet om ons,
maar om de mensen die we ondersteunen.
Iedereen die met een arbeidsbeperking te maken krijgt, heeft zijn
eigen verhaal. We horen de verhalen over de worsteling rondom de WIAkeuring, maar ook over de positieve draai die sommigen uiteindelijk aan
hun leven hebben kunnen geven.
Deze verhalen delen we graag met je. Ze inspireren. En zijn misschien ook
voor jou herkenbaar. We hopen dat we je hiermee het juiste zetje kunnen
geven.
Neem bijvoorbeeld het verhaal van Marc Moens, die een boek schreef
over zijn nierziekte. Of de transformatie van Monique Velzeboer van topsporter naar topfotograaf. We zijn erg trots dat zij voor dit magazine de
foto’s heeft gemaakt.
Deze verhalen tonen aan hoe sterk en veerkrachtig mensen kunnen zijn.
En hoe belangrijk het is om deze mensen te ondersteunen, ondanks hun
eigen vermogen om met tegenslagen om te gaan.
We vertellen je ook graag over alle mooie initiatieven waar je terecht kunt
voor een helpende hand. Zoals bijvoorbeeld bij het platform Samen Veerkrachtig. Of de FNV, CNV en De Unie. Met elkaar zorgen we ervoor dat je
er niet alleen voor staat.
We wensen je veel inspiratie!

Met vriendelijke groet,
Peter Schrage en Eduard Ooms
Directie NV schade
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Het verhaal van
Marc Moens

Marc

schrijft
ervaring van zich af
In 2013 sloeg het noodlot toe. Marc Moens kwam tijdelijk thuis te zitten,
omdat zijn nieren nauwelijks meer werkten. Voor de nu 51-jarige Brabander
en zijn familie brak een zware tijd aan. Marc besloot zijn ervaringen op
papier te zetten en een boek uit te geven, onder de titel ‘Ik heb drie nieren’.
“Met mijn verhaal hoop ik anderen te helpen.”

I

k weet nog heel goed dat mijn dokter belde

ommetje lopen met mijn vrouw. Die momenten

met de uitslag van het onderzoek. Mijn nieren

werden ons erg dierbaar.”

bleken nog maar voor 17 procent te werken.
Ik werd overspoeld door onzekerheid en kon

“Omdat mijn nieren niet vanzelf beter werden,

mijn tranen niet bedwingen. Mijn nieren waren al

kwam ik in aanmerking voor een niertrans-

jaren zwak, maar ik had niet verwacht dat ze zo

plantatie. Na tal van onderzoeken kregen we

hard achteruit waren gegaan.”

het verlossende telefoontje: mijn vader bleek
een geschikte donor. Wat waren we opge-

“Volledig werken ging niet meer en ik kwam

lucht! De operatie en het herstel waren zwaar.

tijdelijk thuis te zitten. Ik had nog maar weinig

Mijn lichaam accepteerde de nier en het gaat

energie en bracht mijn dagen in bed door. Als

nu gelukkig weer beter met me. Ik ben mijn

ik niet sliep, luisterde ik naar muziek of keek ik

vader eeuwig dankbaar dat hij mij een beter

films. Soms had ik een goede dag en kon ik een

leven heeft gegund.”

p. 9

Marc

schrijft

ervaring van zich af

“Ook thuis voelde ik me machte-

“Al snel vond ik een uitgever die

loos. Ik wilde zó graag iets doen,

mijn boek wilde publiceren. Met

maar zelfs stofzuigen was al te

mijn verhaal hoop ik mensen te

veel. Er waren momenten dat ik

helpen die in eenzelfde situatie

me een kasplantje voelde. Waar

terecht komen. Ook al bewandelt

deed ik het allemaal nog voor?

iedereen een ander pad, het is

“Het was moeilijk om na 30

Gelukkig kon ik goed met mijn

toch fijn als je weet wat er alle-

jaar hard werken plotseling

vrouw over mijn gevoelens praten.

maal bij komt kijken. Vanaf juli ligt

thuis te zitten. Ik kon dat

Ze is mijn rots in de branding en

mijn boek in de winkel. Daar ben

maar moeilijk accepteren.

heeft me door deze moeilijke tijd

ik best trots op!”

Vroeger

me

gesleept. Ik realiseer me maar al

ongeveer 3 dagen per jaar

te goed wat ik aan de steun van

Plannen voor de toekomst

ziek, nu zat ik hele dagen

mijn dierbaren heb gehad.”

“Op dit moment gaat het goed

Overspoeld
door
schuldgevoel

meldde

ik

met me en heb ik weer meer

thuis. Er waren momenten
dat ik er zó klaar mee was

Mijn ervaringen op papier

energie. Ik moet wel goed naar

dat ik de auto wilde pakken

“Ziek zijn brengt veel onzekerheid

mijn lichaam blijven luisteren en

om naar het werk te gaan.

met zich mee. Je weet niet wat je

mijn grenzen niet overschrijden.

Maar als ik alleen al de

te wachten staat. De vele zieken-

Anders moet ik de volgende dag

trap opliep, was ik buiten

huisbezoeken, leren omgaan met

op de blaren zitten.”

adem. Het voelde oneerlijk

je beperkingen, je thuissituatie,

om thuis te zitten en toch

je werk. Het is niet niks. Ik had

“Volledig werken zit er helaas niet

elke maand mijn salaris te

dan ook vaak behoefte aan meer

meer in. Wel durf ik weer plannen

krijgen. Ik wilde werken

informatie, maar kon die nergens

voor de toekomst te maken. Op

voor mijn centen! Tegen-

vinden. Om die reden besloot

dit moment doe ik 4 uur per week

over mijn collega’s voelde

ik mijn ervaringen op papier te

vrijwilligerswerk

ik me schuldig. Zij moesten

zetten en deze in een boek te

en ondersteun mijn fotoclub bij

nu mijn werk overnemen.

bundelen. Van de tegenslagen

verschillende activiteiten. Ik vind

Gelukkig hadden ze begrip

tot de overwinningen, alles komt

het fijn om weer wat aan te pakken!”

voor mijn situatie.”

aan bod.”

“Van de tegenslagen tot

Nieren.nl

Blijf genieten
“Wat ik anderen wil meegeven?
Dat je moet blijven genieten van

de overwinningen,
alles komt aan bod

”
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voor

de kleine dingen in het leven.
Juist die geven kracht en energie.
Ook al zijn de dalen soms diep,
er is altijd hoop op een betere
toekomst!”

“Methoopmijnik anderen
verhaal
te helpen
”

Aan
de slag!

Ben je benieuwd of de
ervaringen van Marc jou
ook nieuwe kracht kunnen
geven?
Zijn boek ‘Ik heb drie nieren’ kun je
vanaf juli 2018 bestellen bij

zorgboeken.nl

p. 11

Help anderen
met

jouw
verhaal (1)
Antje Ritter (47 jaar) kwam in 2014 ziek

Ik vind het zonde om deze kennis voor

thuis te zitten. Wat ze precies mankeerde

mijzelf te houden. Toen ik via Facebook op

was lange tijd onduidelijk. Uiteindelijk
bleek het om ME/CVS te gaan. Door deze
zwaar invaliderende ziekte heeft Antje per

het platform Samen Veerkrachtig stuitte,
besloot ik dan ook om me als ervaringsdeskundige aan te melden.”

dag maar 3 uur energie om iets doen. Van

“Via Samen Veerkrachtig geef ik anderen

dat kleine beetje steekt ze een fors deel in

tips en beantwoord ik vragen. Ik kan zelf

het helpen van lotgenoten op basis van haar

indelen hoeveel tijd ik hieraan besteed.

eigen ervaring.

Dat is prettig, want ik heb niet elke dag de
energie om aan de slag te gaan. Maar ook

D

al help ik maar een paar uur per week, het is

oor mijn ziekte heb ik zware energiebe-

zo fijn om weer van betekenis te zijn. Sinds

perking. Je hoopt elke dag dat het beter

ik dit doe, ben ik een stuk opgewekter. Het

gaat. Helaas is dit niet het geval en moet

geeft enorm veel voldoening en energie

ik mijn beperkingen accepteren. Ondanks

om anderen te helpen. Daarnaast weet ik

alles blijf ik positief en richt ik mijn energie op de

ook dat ik er niet alleen voor sta en er veel

dingen die ik wel kan.”

mensen zijn die met dezelfde vraagstukken
worstellen.”

“Omgaan met een ziekte is moeilijk. Je leven ligt
overhoop en je moet je dagen opnieuw vormgeven.

“Het klinkt misschien als een open deur,

Daarboven komt de rompslomp aan alle verplichtingen

maar ondanks alle tegenslagen moet je

waar

onzekere

positief blijven. Neem de tijd om afscheid

periode waar veel bij komt kijken. Omdat ik het pad zelf

te nemen van je oude leven. Maar focus je

bewandeld heb, weet ik waar de knelpunten liggen.

daarna op de dingen die je nog wel kunt.

je

aan

moet

voldoen.

Het

is

een

Want juist die geven energie!”
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Het verhaal van

Aan
de slag!

Antje Ritter

Wat is

Samen
Veerkrachtig?

Arbeidsongeschiktheid kan veel
impact op je leven hebben. Praten
en ervaringen uitwisselen met
mensen in dezelfde situatie is
een manier om steun te vinden.
Op het platform Samen Veerkrachtig vind je anderen die
hetzelfde doormaken als jij.
Samen Veerkrachtig is een idee
van een groep ervaringsdeskundigen die zelf ook veel profijt
hebben gehad van de contacten
met lotgenoten. Daarnaast geeft
het voldoening om anderen te
helpen.

Hoe kom ik in contact?
Ben je ook op zoek naar mensen die
je situatie uit eigen ervaring herkennen? Of wil je net als Antje helpen als

“uurZelfsperdieweekpaargeven

voldoening”

ervaringsdeskundige? Kijk dan op:

samenveerkrachtig.nl
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Het verhaal van
Har Rijks en Mo Ahammed

Geef

nooit
op!
Geef nooit op. Als dit verhaal ons íets leert,
dan is het wel dat. Hoe uitzichtloos je situatie
soms ook lijkt en hoe boos je ook bent als je weer
een afwijzing krijgt. Want wat snákte Har Rijks
naar werk na 7 jaar thuis zitten. En wat was hij blij
toen hij door tussenkomst van coach Mo eindelijk
weer aan de slag kon.
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Har Rijks

p. 15

Geef

nooit
op!

3

Binnen
weken op
gesprek

I

k heb jou binnen een half jaar aan
het werk!” Har herinnert zich de
belofte van zijn re-integratiecoach
Mo nog als de dag van gisteren.

Zelf had hij de moed al bijna opgegeven en de woorden van zijn coach
nam hij dan ook met een flinke korrel
zout. Maar Mo bleek een man van zijn
woord. Binnen 3 weken zat Har aan
tafel bij verpakkingsfabriek Akarton,
om daar niet meer weg te gaan. Eind
goed al goed dus. Wie had dat durven hopen, na jarenlang thuis zitten
en ontelbare vergeefse sollicitaties.
Har in elk geval niet.
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Coach Mo Ahammed

Slapende sloper
We gaan 7 jaar terug in de tijd. Har Rijks is een
trotse bouwvakker die van aanpakken weet.
Eentje van de oude stempel, zegt hij zelf. “Niet
klagen maar dragen, was altijd mijn aanpak.” Har
draagt echter niet alleen bouwmaterialen, maar
ook een sluipende sloper met zich mee: een
reuma-aandoening die vroeg of laat keihard kon

als Mo
“komIemand
je maar
zelden tegen”

toeslaan. En op een dag gebeurt dat ook. “Op

jongeren die aan het werk wilden.” Hoewel

de werkvloer ging ik flink door mijn rug. De pijn

Har niet tot de doelgroep behoorde,

schoot door mijn lichaam en ik wist meteen dat

stuurde hij Mo toch een bericht.

het goed mis was.” Har komt thuis te zitten en
moet zijn dierbare vak vaarwel zeggen.

Nog de volgende ochtend kreeg hij een
belletje. De twee zaten al snel bij elkaar

Har is bijna 35 jaar als hij bijna volledig wordt

aan tafel. Mo herinnert zich dat moment

afgekeurd. “Dat doet heel veel met je”, blikt Har

nog goed. “Het verhaal van Har raakte

terug op die periode. “Je hebt het gevoel dat je

me”, legt Mo uit. “Je moet er toch niet aan

niet meer meetelt in de maatschappij. Mijn vrouw

denken dat je al 7 jaar thuis zit en dolgraag

was nu de kostwinner en ik verzorgde het huis-

aan het werk wilt. Die man heeft heel wat

houden.” Het was een zware tijd voor de familie

meegemaakt.” Zelf had hij ook met een

Rijks. “Niet alleen zat ik constant op de lip van

burn-out aan de kant gestaan en wist nog

mijn puberende dochters, ook financieel gingen

goed hoe dat toen voelde.

we er op achteruit. Ik wilde mijn gezin het beste
geven, maar je hebt gewoon minder te besteden

Mo’s belofte om zijn pupil weer aan het

met een uitkering.”

werk te krijgen, werd sneller ingelost dan
Har ooit had durven hopen. Binnen de

Oproep op Facebook

kortste keren had hij twee sollicitatie-

Toen de rugklachten minder werden, wilde Har

gesprekken op de planning. Hij koos voor

weer aan het werk. Maar hoe ijverig hij ook solli-

een functie op de afdeling logistiek bij

citeerde, het wilde maar niet vlotten. Toch hield

Akarton. Die waren zo tevreden over Hars

de optimistische Limburger stug vol. En die

inzet, dat hij voor vast aan het werk kon.

volharding werd uiteindelijk beloond. Har vertelt:

“Wat waren mijn vrouw en kinderen trots!”,

“Op Facebook zag ik bij toeval een oproep va re-

vertelt Har ontroerd. “Geen uitkering meer,

integratiecoach Mo. Hij zocht arbeidsongeschikte

ik verdiende weer gewoon mijn eigen geld.”
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Geef

nooit
op!
Echt
kunnen
luisteren
De hamvraag is: hoe kreeg Mo

Har heeft dat voor de volle 100

dat zo snel voor elkaar met die

procent gedaan en heeft zijn

baan? “Als je dit werk doet, moet

vaste aanstelling meer dan ook

je écht kunnen luisteren”, legt hij

verdiend.”

uit. “Ieder persoon is anders en
zo moet je dat ook benaderen.”

Hoewel Har allang zijn draai

Niet voor snelle successen gaan,

weer heeft gevonden, verliezen

is zijn motto. Als hij iemand

de twee Limburgers elkaar niet

plaatst, moet dat bij wijze van

uit het oog. “Iemand als Mo kom

spreken een ‘baan voor het leven’

je maar zelden tegen”, aldus Har.

zijn. “Anders kun je het net zo

“We hebben regelmatig contact

goed niet doen.”

met elkaar. Maar die borrel moet
er maar snel eens van komen...”

Har prijst vooral Mo’s gave om te
motiveren. “Hij heeft me geleerd

Har is niet de eerste werknemer

om in mogelijkheden te denken,

met een beperking die bij het

niet in problemen. Ik ben hem zo

Venlose bedrijf is aangenomen.

dankbaar, zonder hem was het

Bij Akarton kijken ze naar inzet,

me niet gelukt.” Maar Mo vindt

niet naar beperkingen. Directeur

dat te veel eer. “Ik kan iemand

Mike

wel ergens aan tafel krijgen,

verwachtingen maar goed op

maar uiteindelijk is het de per-

elkaar afstemt, zodat er geen

soon zélf die zich moet bewijzen.

onduidelijkheid ontstaat. Wij zijn
eerlijk

Noldus:

“Zolang

je

de

over wat we bieden en

behandelen iedereen gelijk. De
werknemer moet aangeven waar
zijn grenzen liggen. Alleen dan
kun je een goede samenwerking

p. 18

aangaan.”

Aan
de slag!

Hulp

werk
bij het vinden

van

Wil je net als Har graag weer
aan het werk? Maar weet je niet
hoe je dit moet aanpakken?
Of heb je het gevoel dat je
nergens meer terecht kunt? De
casemanagers van NV schade
helpen je graag op weg. Samen
gaan jullie kijken wat je nog
wél kan en wil doen. Deze hulp
is gratis en vrijblijvend. Neem
gerust eens contact op voor
meer informatie.

0800 5103
antwoord@nvschade-mt.nl
nvschade-mt.nl

Ook in contact met
een coach?
NV schade kan je in contact
brengen met een coach die bij
je past. Mogelijk is dit ook voor
jou coach Mo.
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Hoeveel

stress
heb jij
Als je lange tijd niet kan werken door ziekte of
arbeidsongeschiktheid, kan dit veel zorgen met
zich meebrengen. Over je gezondheid, maar ook
je financiële situatie.
Soms kun je weinig doen aan de oorzaak van
de stress. Maar het kan een wereld van verschil
maken hoe je ermee omgaat. Of dat nu in je
eentje is of met steun van iemand met meer
ervaring.

p. 20

Tips
adviezen

Praat over je situatie.

Volg een cursus.

Zorg goed voor

Ontspan op tijd.

Dit kan met iemand

Er zijn cursussen die

jezelf. Onderhoud

Ontspanning zorgt

uit je omgeving of

je kunnen helpen om

je lijf en hoofd goed

ervoor dat je lichaam

juist met iemand die

met stressklachten

door gezond te eten

herstelt. Luister

verder van je af staat.

om te gaan. Vraag

en genoeg te slapen.

bijvoorbeeld naar

Je huisarts kan je met

hierom bij je huisarts.

Als je het aankan, is

muziek, lees een

iemand in contact

het goed om ook vol-

boek of maak een

brengen.

doende te bewegen.

mooie wandeling.

Meer lezen? Kijk eens op thuisarts.nl/stress voor meer tips en adviezen.
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Nooit

Soms

Regelmatig

Vaak

1

2

3

4

Omcirkel het bijpassende
nummer en tel je punten
bij elkaar op.

1.

Ik heb veel aan mijn hoofd waarover ik me druk maak

1

2

3

4

2.

Ik voel me opgejaagd

1

2

3

4

3.

Ik heb moeite om me te concentreren

1

2

3

4

4.

Ik heb moeite met in slaap komen of lig in de nacht wakker

1

2

3

4

5.

Ik zie ertegen op om dingen te doen

1

2

3

4

6.

Ik maak me zorgen over mijn financiële situatie

1

2

3

4

7.

Ik ben onzeker over mijn toekomst

1

2

3

4

8.

Ik voel me gespannen

1

2

3

4

9.

Ik snack en snoep de laatste tijd meer

1

2

3

4

10. Ik heb alcohol nodig om tot rust te kunnen komen

1

2

3

4

11.

Ik stel hoge eisen aan mijzelf

1

2

3

4

12.

Ik voel druk op mijn borst

1

2

3

4

13.

Ik merk dat ik minder goed tegen drukte kan

1

2

3

4

14. Mijn geheugen laat me de laatste tijd in de steek

1

2

3

4

15.

1

2

3

4

Ik merk dat ik een kort lontje heb

Totaal:
15

30

31

45

46

60

De rust zelve

Pas op

Stop!

Maak je geen zorgen,
je bent de rust zelve.

Je zit in de gevarenzone.
Misschien heb je iets aan
onze tips?

Maak snel een afspraak met
je huisarts. Je kunt wel een
helpende hand gebruiken.
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Het verhaal van
Jack van de Ven

Aan de slag met

vrijwiligerswerk
Elke donderdag is de 60-jarige
Jack van de Ven in de bossen rond
zijn woonplaats Eersel te vinden.
Hij begeleidt daar mensen met
een verstandelijke beperking bij
het omhakken van bomen en die
verzagen tot haardhout. Tot 2012
was de goedlachse Brabander projectleider in de elektrotechniek,
maar een hartstilstand zette een
dikke streep door die loopbaan. Hij
pakte de draad echter weer op en
inmiddels kan hij zich geen leven
meer voorstellen zonder zijn dankbare vrijwilligerswerk in de natuur.

p. 22
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Aan de slag met

vrijwiligerswerk

Geen prestatiedruk,

ben heerlijk in
“deIk weer
zonder
stress
”

N

het gaat puur om het bezig zijn
“De cliënten van Lunet Zorg met wie ik in
de bossen hout hak, nemen wat zij doen
zeer serieus en beschouwen het echt als
hun werk. Wij laten ze met de hand zagen en kloven, niet met gemotoriseerd
gereedschap. Dat is veiliger en rustiger
en het gaat een stuk minder snel. Dat
geeft ook niets, want het gaat puur om
het bezig zijn. Om dit vrijwilligerswerk
te kunnen doen heb ik een korte cursus

a mijn hartstilstand heeft mijn contact-

gevolgd over het leren herkennen van

persoon bij NV schade me enorm goed

autistisch gedrag en daarmee omgaan.

begeleid en gesteund. Sowieso met de

Wanneer iemand bijvoorbeeld gespan-

afwikkeling van alles wat er bij arbeids-

nen is, werkt dat niet prettig. Voor hem

ongeschiktheid en uitkeringen komt kijken. Maar

niet, maar ook voor de anderen niet. Dan

ook door me te stimuleren om niet bij de pakken

ga ik bijvoorbeeld lekker een uur met die-

neer te gaan zitten. Want het heeft echt een tijd ge-

gene wandelen in het bos.”

duurd voor ik mijn situatie kon accepteren. Dat ik
nu leuk vrijwilligerswerk doe, heeft daar absoluut bij

“Inmiddels wil ik niet anders meer. Ik

geholpen.”

ben heerlijk in de weer zonder stress en
drukte en kan tegelijk iets voor anderen

p. 24

“Ik ben niet iemand die alleen maar thuis wil zitten.

betekenen. Werken met verstandelijk be-

Dus toen ik de advertentie zag waarin de instelling

perkte mensen is heel dankbaar. Je merkt

Lunet Zorg vrijwilligers zocht, heb ik me direct aan-

aan alles dat ze het fijn vinden om buiten

gemeld. Het grappige is dat ik tijdens mijn werk in

bezig te zijn. En ik kan goed met ze over-

de elektrotechniek al bij Lunet Zorg over de vloer

weg. Mooier kan wat mij betreft niet. Mis-

kwam. Nu doe ik er vrijwilligerswerk. Ik ben in feite

schien wil ik dit in de toekomst uitbreiden

een paar extra handen en ogen voor de begeleiders

naar twee dagen als mijn eigen beperkin-

en help ze met van alles en nog wat.”

gen dit toelaten.”

Aan
de slag!

Vrijwilligerswerk,

ook iets

voor jou

Er is altijd wel vrijwilligerswerk te vinden
dat je leuk vindt en bij je past. Eenmalig,
af en toe of regelmatig, net wat je wilt.
De mogelijkheden zijn eindeloos: voor
anderen koken, klussen in huis, boodschappen doen, taalles geven, meehelpen
bij een sportvereniging of buurthuis. En
ook voor mensen met groene vingers is er
genoeg te vinden.
Op

nlvoorelkaar.nl

kun je meer lezen over

hoe vrijwilligerswerk in de praktijk werkt.
Daar kun je je ook aanmelden als vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk
naast je uitkering
Als je aan de slag gaat met vrijwilligerswerk,
dan moet je dat wel even melden bij UWV.
Zo blijven ze goed op de hoogte van je
situatie. Dit doe je via de website van UWV:

uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/
Jack aan het werk met zijn cliënt

p. 25

Het verhaal van
Thea Romijn

“
Ik heb
geaccepteerd

dat niet alles in
één keer lukt

”

p. 26

Met

kleine
stappen

vooruit...

Het was een moeilijke tijd voor Thea en
Niels. Het inkomen van Thea viel deels weg
en ze konden het hoofd maar net boven
water houden. “Even zag het ernaar uit dat
we de boerderij moesten verkopen. Het was
onze grootste nachtmerrie om afstand te
moeten doen van onze lieve dieren”, blikt

Als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt
wordt, verandert er van alles in je leven.
Je krijgt een ander ritme en moet je leven
opnieuw vormgeven. Het is niet altijd makkelijk om je draai te vinden. Waar begin je?
Thea Romijn (54 jaar) kwam een paar jaar
geleden ziek thuis te zitten en ging stapsgewijs met zichzelf aan de slag. Door het
zetten van kleine stappen, kwam ze met
sprongen vooruit.

T

Thea terug. Maar toen viel een brief van NV
schade op de mat. Wat bleek? Thea had
recht op een aanvullende uitkering. “Dat
kwam als een geschenk uit de hemel. Met
deze vergoeding konden we op de boerderij
blijven wonen, samen met onze dieren.”
Niels en Thea vonden een manier om de
ziekte van Thea in hun leven te passen. Maar
er bleven wél veel klussen op de boerderij
liggen. Niels: “Als Thea het gevoel heeft dat
ze veel moet doen, slaat ze dicht.” Thea herkent dit van zichzelf “Ik weet dan niet waar

hea’s verhaal begint in 2008. Samen met vriend

ik moet beginnen en begin daarom nergens

Niels ontvluchtte ze de drukte van de Rand-

aan.” Een casemanager van NV schade

stad. In een rustig dorpje in Drenthe kochten ze

bracht Thea in contact met een opruim-

een boerderij. Ze vingen er dieren op die geen

coach. Die hielp de boel thuis weer op orde

thuis meer hadden. Een lang gekoesterde droom leek uit

brengen. Thea: “Elke week pakten we een

te komen. Totdat Thea ziek werd.

stukje van de boerderij aan. Hierdoor heb ik
geaccepteerd dat niet alles in één keer lukt.

“Het ging al lange tijd niet goed. Ik had weinig energie en

Met kleine stappen kom je er ook.”

last van uitval in armen en benen. De artsen dachten dat
ik overspannen was. Ik had inderdaad veel aan mijn hoofd.

Hoe Thea de toekomst ziet? “Op dit moment

De verhuizing, een nieuwe baan, de zorg voor de dieren”,

vul ik mijn dagen met de zorg voor de dieren.

vertelt Thea. Ze nam gas terug, maar het werd niet

Daarnaast grijp ik alles wat op mijn pad komt

beter. Uiteindelijk bleek dat ze een vitamine B12 te kort

enthousiast aan.” Uiteindelijk willen Niels en

had, met vermoeidheid en zenuwpijn als gevolg. Volledig

Thea een coaching centrum beginnen, om

werken zat er helaas niet meer in en Thea werd voor 64%

mensen met een beperking te helpen. “Dieren

afgekeurd.

kunnen een bijzonder effect op mensen
hebben. Dat ervaar ik elke dag.” Maar voor
het zover is, zijn er nog veel kleine stappen
te nemen.

p. 27

Tips voor je

knip

Als je lange tijd ziek of arbeidsongeschikt bent, heb je vaak minder te
besteden. In de eerste twee jaar dat je ziek bent, moet je werkgever
meestal nog je loon doorbetalen. Als je daarna een WIA-uitkering van
UWV krijgt, ga je er vaak op achteruit. Gelukkig zijn er andere manieren
waarop je hulp kunt krijgen.

Kijk of je recht hebt op een

Kijk of je recht hebt op

aanvullende uitkering

subsidies
of andere toeslagen

Via de arbeidsongeschiktheidsverzekering van je
werkgever kun je een aanvulling op je inkomen

Als je inkomen daalt, heb je moge-

krijgen. Als je in de metaal en techniek werkt, ben

lijk recht op toeslagen of subsidies.

je meestal via NV schade verzekerd. Vraag altijd na

Denk bijvoorbeeld aan zorg- of huur-

bij je werkgever of er een verzekering is afgesloten.

toeslag. Op

Ook als je eerste ziektedag al jaren geleden is, kun

kun je in een paar stappen bereken

je hier nog recht op hebben. NV schade kan je hier

waar je recht op hebt en waar je dat

meer over vertellen.

kan aanvragen.

berekenuwrecht.nibud.nl

Ook via je pensioen kun je recht hebben op een
aanvullende uitkering. Zelfs als je nog lang niet met
pensioen bent. Je pensioenuitvoerder kan je hier
meer over vertellen.

Bereid je voor op de

(her)keuring
Veel mensen vinden de UWV-

Ben je ziek of arbeidsongeschikt door een ongeluk?

keuring een moeilijk moment. Ook

Dan kun je recht hebben op een uitkering via de

omdat het veel effect kan hebben

ongevallenverzekering van je werkgever. Ook als

op je inkomen. Voor een her-

het ongeval buiten werktijd gebeurde.

keuring geldt dat ook. Het helpt
als je vooraf bedenkt wat je wel en

Heb je koophuis? Vaak zit er een verzekering bij je

niet meer kunt. Schrijf van tevoren

hypotheekcontract. De hypotheekadviseur kan dit

op hoe je je voelt. Wist je dat je
een bekende of deskundige mee

p. 28

kunt nemen? Meer tips vind je op:

samenveerkrachtig.nl/hulpwijzer/

Denk aan je

aftrekposten
Heb je extra kosten door je ziekte of
beperking? Bijvoorbeeld voor hulpmiddelen, vervoer of medicijnen?
In sommige gevallen kun je deze
kosten aftrekken van je belasting.
Je moet dit wel zelf opgeven via je
belastingaangifte. Dit doe je via de
website van de belastingdienst.
Heb je hier hulp bij nodig? Kijk dan
of een belangenorganisatie, zoals

Aan
de slag!

een vakbond, ouderenbond of je
verzekeraar

hierbij

kan

helpen.

Of vraag iemand uit je omgeving
om je hierbij te helpen. Voor meer
informatie kun je kijken op:

meerkosten.nl.

Waar kun je

Terecht?

De adviseurs arbeidsongeschiktheid
van NV schade helpen je graag op

Denk aan je

pensioen

weg. Je kan ze bereiken via 0800

ao-adviseur@nvschade-mt.nl
de website nvschade-mt.nl

5102,

of kijk op

Je staat er misschien niet altijd
bij stil, maar je bouwt meestal

Kijk eens op de website

geen pensioen op als je arbeids-

voor meer informatie over waar je

ongeschikt

allemaal terecht kunt.

bent.

In

sommige

gevallen gaat je opbouw toch door,
zonder dat je hiervoor betaalt. Dit
heet premievrijstelling. Vraag dit na
bij je pensioenuitvoerder.
Kijk

op

mijnpensioenoverzicht.nl

hoeveel pensioen je tot nu toe
opgebouwd hebt, zodat je later niet
voor verassingen komt te staan.

regelhulp.nl

Humanitas Thuisadministratie kan je
helpen overzicht te houden.

humanitas.nl/themas/thuis-administratie/
Vaak kun je via je gemeente ook hulp
van een vrijwilliger of sociaal werker
krijgen.

heeft
“meMijnook handicap
veel mooie
dingen gebracht
”

Het verhaal van
Monique Velzeboer

Van

topsporter
tot

topfotograaf
p. 30

p. 31

Van

topsporter
tot

topfotograaf

portretten

Mooi hé, die
bij de verhalen in dit magazine.
Ze zijn gemaakt door fotografe
Monique Velzeboer.
Sportliefhebbers kennen Monique
waarschijnlijk ook als succesvolle
shorttrack-schaatster op de Olympische Winterspelen van Calgary.
Aan die mooie sportcarrière kwam
in 1993 abrupt een einde door een
fatale val tijdens een training. Maar
ziedaar: Monique bleek meer in haar
mars te hebben. Veel meer...
p. 32

M

onique’s opmerkelijke make over
van topsporter tot topfotograaf
is een bron van inspiratie voor
iedereen die noodgedwongen

zijn leven moet veranderen. Bijvoorbeeld
omdat je door ziekte, een ongeluk of andere

van 1988 goud, zilver en brons bij het

Een nieuwe
toekomst als
fotografe

shorttrack-schaatsen. De toekomst lachte

Hoewel Monique ook in een rolstoel haar studie psychologie

haar die jaren tegemoet. Ze combineerde

had kunnen voortzetten, sloeg ze een totaal andere weg

haar mooie carrière als topsporter met

in: fotografie, een hobby die ze al van jongsaf aan koes-

een studie psychologie in Leiden. Tot die

terde. Ze meldde zich via UWV aan bij de fotoacademie in

zwarte decemberdag in 1993, toen de

Amsterdam. Het was een keuze uit passie. “De drive om mijn

shorttrackster keihard onderuit ging tij-

studie psychologie weer op te pakken was weg. Ik moest iets

dens een training en met haar hoofd tegen

vinden waar ik écht plezier in had. De keus viel op fotografie,

tegenslag je leven opnieuw vorm moet geven.
Monique volgde haar passie en sloeg een
nieuwe weg in toen de oude was afgesloten.
Van voren af aan beginnen
Monique

won

tijdens

de boarding klapte.
Ze brak haar nek en
wist vrijwel meteen
dat

het

mis

was.

“Ik had geen pijn,
maar miste elk gevoel

in

mijn

be-

nen.” Diagnose: een
dwarslaesie.

de

winterspelen

“Ik moest iets vinden
waar ik écht
plezier in had

”

iets wat ik altijd al leuk vond om te
doen”, verklaart ze haar overstap.
De Noordwijkse ontwikkelde zich tot
een veelgevraagd portretfotografe.
Tijdens een foto-opdracht voor de
schaatsbond kwam ze in aanraking
met het Liliane Fonds, dat gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden helpt revalideren. Vanaf dat

Monique kwam voor de rest van haar leven in een rolstoel te

moment wist Monique precies wat ze

zitten. Ze moest van voren af aan beginnen. “Elke dag werd

wilde: fotograferen voor het goede

ik wakker met het besef dat ik zó veel alledaagse dingen niet

doel. “Als topsporter ben je vooral

meer kon. Het duurde jaren voordat ik dat gevoel van me af kon

met jezelf bezig. Toen dat wegviel,

schudden. Olympisch kampioen kon ik niet meer worden, dus moest

moest ik mijn leven opnieuw zin

ik op zoek naar een nieuw levensdoel. En wat ook heel belangrijk

geven. Het is prachtig om mensen te

was: ik wilde onafhankelijk blijven.”

helpen met iets waar je passie ligt.”

p. 33

Van

topsporter
tot

topfotograaf

&

de topsporter in Monique nog

Milder
relaxter

af en toe boven. Alles wat ze

De prestatiedrift van vroeger heeft Monique allang niet meer.

doet, doet ze voor de volle 100

Ze is inmiddels 48 jaar, runt een eenoudergezin en vindt het wel

procent. Dus ook haar werk

prettig om niet meer altijd te hoeven presteren. “In een rolstoel zit

voor het Liliane Fonds. Monique

je de hele dag. Dat is zwaar. Na een dag voel je je net als na een

was zo gegrepen door het lot

lange reis in het vliegtuig. Je bent doodop. Door de medicijnen

van de kinderen dat ze haar

die ik slik, word ik ook sneller moe. Hierdoor ben ik milder en

eigen stichting in het leven

relaxter geworden. Ik hoef nu niet meer zoveel te kunnen op een

riep: de Monique Velzeboer

dag. Maar wat ik doe, wil ik wel goed doen”.

Monique Velzeboer
Foundation
In haar werk als fotografe komt

Foundation.

Elk

jaar

bracht

ze, samen met jeugdvriendin

Als portretfotografe gaat het Monique voor de wind. Ze wordt

Erma Rotteveel, een kalender

vaak gevraagd voor mooie opdrachten en exposeert regel-

uit met aangrijpende portret-

matig. Daarnaast fotografeert ze voor verschillende goede

ten van de kinderen, waarvoor

doelen, zoals het Dwarslaesiefonds, Wings for Life, Fit for Life en

Monique telkens naar een ander

uiteraard het Liliane Fonds. Toen Monique werd gevraagd om

ontwikkelingsland afreisde. Na

foto’s voor dit magazine te maken, reageerde ze enthousiast.

10 jaar vond ze het genoeg.

“Het is leuk om bij mensen thuis te komen en hun verhalen te

De verre reizen waren niet meer

horen”.

te combineren met de zorg
voor haar eigen kinderen. In

Ik leef nu en niet in het verleden

totaal bracht de Foundation

Het schaatsen volgt Monique nog wel, maar dan op afstand. Zo

bijna 1 miljoen euro op.

genoot ze met volle teugen van de Nederlandse shorttrack-successen tijdens de laatste Olympische Spelen. Dat succes is de
shorttrackers van harte gegund. Monique: “Ik kijk terug op een
mooie sportcarrière, waar ik uitsluitend mooie herinneringen aan
bewaar. Maar ik heb dat hoofdstuk lang geleden afgesloten. Ik
kijk nu vooral naar wat ik nog wél kan. Mijn handicap heeft me
ook veel mooie dingen gebracht. Ik vind dat ik een mooi leven
heb met mijn twee kinderen en mijn werk als fotografe. Ik leef
tenslotte nu en niet in het verleden...”

p. 34

ik doe, wil ik
“ Wat
goed doen
”

p. 35

Hoe ga

om met

tegenslag
Hoe mooi het leven soms ook is, morgen
kan het er anders uitzien. Als je met arbeidsongeschiktheid te maken hebt, weet je dat
maar al te goed.
Door een heftige ervaring leer je jezelf
vaak beter kennen. Ben jij veranderd nadat
je door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet
meer kon werken? Kijk je nu anders tegen
dingen aan? Ontdek het met de test.

Tips
adviezen

p. 36

Uit je gevoelens.

Praat met iemand die

Het kan goed zijn om een

Je boosheid,

in eenzelfde situatie zit.

helpende hand te regelen.

verdriet of angst

Ervaringen uitwisselen kan

Oefeningen helpen je beter

kwijt kunnen, kan

opluchten en inspireren.

omgaan met je situatie.

enorm opluchten.

Neem eens een kijkje op het

Je huisarts kan je helpen

platform samenveerkrachtig.nl.

iemand te vinden.

Doe de

test

Merk
ik niet

Merk ik
een beetje

Merk ik
heel erg

1

2

3

Omcirkel het bijpassende nummer en
tel je punten bij elkaar op.

1.

Ik zeg eerder hoe ik me voel

1

2

3

2.

Ik kan beter omgaan met mijn problemen

1

2

3

3.

Ik weet dat mensen voor me klaarstaan wanneer ik het moeilijk heb

1

2

3

4.

Ik heb mijn leven anders ingericht

1

2

3

5.

Ik kan nu beter accepteren hoe dingen lopen

1

2

3

6.

Ik richt me meer op mijn vrienden en familie

1

2

3

7.

Ik heb ontdekt dat ik sterker ben dan ik dacht

1

2

3

8.

Ik accepteer beter dat ik anderen nodig heb

1

2

3

9.

Ik heb geleerd meer te genieten van kleine dingen

1

2

3

10. Ik zie nu sneller mogelijkheden in nieuwe situaties

1

2

3

Totaal:

10

15

Je laat je niet uit koers
brengen. Je bent niet
anders naar dingen gaan
kijken dan voor je
tegenslag.

15

20

Je denkt iets meer in
mogelijkheden dan
vroeger.

20

30

Je hebt enorm veel geleerd
en kan nu beter met
tegenslagen omgaan.

p. 37

Het verhaal van

Aan
de slag!

John Kieboom

Ook anderen helpen
met jouw

Verhaal?
Je

inzetten

geeft

veel

voor

anderen

voldoening.

Het

geeft invulling aan je dag en je
ontmoet nieuwe mensen. Er
zijn veel initiatieven waar je je
kunt aanmelden. Neem eens
een kijkje op de patiëntenvereniging

van

jouw

ziekte.

Ook bij Samen Veerkrachtig
zijn ze altijd op zoek naar
ervaringsdeskundigen.

samenveerkrachtig.nl
patientenvereniging.startpagina.nl

Vrijwilligerswerk
naast je uitkering
Als je vrijwilligerswerk wilt doen
naast je uitkering, moet je dit wel
even doorgeven aan UWV. Zo
blijven ze goed op de hoogte van
je situatie.

p. 38

Help anderen
met

jouw
verhaal (2)
De 50-jarige John Kieboom lijdt al sinds

“Zelf heb ik al veel meegemaakt en weet ik

zijn tienerjaren aan de chronische ziek-

wat er allemaal bij komt kijken als je lange

te ME/CVS. De Dordtenaar wilde er echter niet aan geloven en bleef altijd stug
doorwerken. Tot hij op 30-jarige leeftijd

tijd ziek bent. Via het platform Samen
Veerkrachtig en de patiëntenstichting van
mijn ziekte, help ik mensen weer op weg.
Door met anderen te praten, leer ik ook

volledig uitviel. Nu helpt hij anderen met

mijn eigen situatie beter te accepteren. Het

zijn verhaal.

is fijn mensen om je heen te hebben die in

T

nagenoeg hetzelfde schuitje zitten.”

ijdens mijn studie vertoonde ik al de eerste
symptomen van de ziekte. In die tijd was er

“Thuis merken ze dat het beter met me

nog weinig bekend over ME en het duurde

gaat sinds ik weer wat om handen heb. Het

dan ook lang voordat ik de diagnose kreeg.

gevoel weer van belang te zijn, geeft me

Ik was nog maar een jonge knaap in de bloei van mijn

veel voldoening. Dit straal je ook op je om-

leven. Ik wilde niet accepteren dat ik ziek was en ben

geving af. Ik hoop dat ik anderen kan sti-

zo lang mogelijk door blijven werken. Tot het niet meer

muleren om ook als vrijwilliger de handen

ging en ik er wel aan móest geloven.”

uit de mouwen te steken. Want iedereen
kan van betekenis zijn!”

“Inmiddels ben ik al meer dan 30 jaar ziek, maar het
volledig accepteren heb ik nooit gedaan. Ik hoop nog
steeds dat het ooit beter wordt en dat ik op een dag
weer aan het werk kan. We leven in een prestatiemaatschappij. Als je niet werkt, word je daarop aangekeken.
Ik ben weleens door buren uitgemaakt voor profiteur. Ik
weet dus maar al te goed hoe moeilijk het is om hiermee om te gaan. Daarom ben ik blij dat ik anderen bij
dit proces kan helpen.”

“Iedereen kan van
betekenis zijn”
p. 39

Het verhaal van
Paul van Wijk & Antonie Veltmeijer

Weer aan het

werk

Je handen jeuken om weer aan de slag te gaan. Dat thuiszitten
heeft nu wel lang genoeg geduurd. Maar ja, je vraagt je vast af
waar je nog welkom bent. Nou... werkgevers genoeg, zo blijkt.
Nederland telt honderden bedrijven en instellingen die mensen
met een arbeidsbeperking een kans geven. Tomingroep in
Hilversum bijvoorbeeld, actief in onder andere metaalbewerking, groenvoorziening en onderhoud.

T
p. 40

omingroep is een ‘gewoon’

aan mensen met een afstand tot de

commercieel bedrijf zoals er

arbeidsmarkt.” Dat die sociale missie

zoveel zijn. Met dit verschil: “Wij

een commerciële bedrijfsvoering niet

zijn een sociale onderneming”,

in de weg staat, bewijst Tomingroep al

vertelt divisie directeur Paul van Wijk.

jaren. Paul: “Wij draaien positieve cijfers.

“We streven niet naar maximale winst,

Wat aantoont dat ook een bedrijf met

maar bieden werkgelegenheid, vooral

onze doelstelling winstgevend kan zijn.”

Antonie Veltmeijer

“
Dat ik hier mag
werken is mijn redding
”

p. 41

Weer aan het

werk

Kijken
naar wat je
wél kunt

p. 42

Ook iets voor andere bedrijven?
Mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, is dat aan te
raden? Paul vindt van wel. “Voor
een bedrijf van 100 medewerkers

Bij Tomingroep krijgen medewer-

is het goed mogelijk om 10 men-

kers opleidingen en trainingen om

sen met een arbeidsbeperking te

zich verder te ontwikkelen. Zodat

laten meedraaien. Belangrijk is

ze nog waardevoller zijn voor het

een juiste mindset en vooraf heel

bedrijf. “We kijken niet naar de

duidelijk je verwachtingen met

beperking, maar naar wat je wél

elkaar afstemmen. Je moet deze

kunt. Vervolgens geven we men-

medewerkers ook intensief blijven

sen zo snel mogelijk eigen verant-

coachen. Wees geduldig, neem

woordelijkheid en mogen ze mee-

de tijd en houd steeds goed in de

praten over hoe het werk beter en

gaten hoe ze zich voelen. Bied on-

veiliger kan. Dan blijkt dat je veel

dersteuning waar het kan en zorg

meer talent in huis hebt dan je

dat ze zo snel mogelijk zelfstandig

dacht.”

kunnen werken.”

Paul geniet elke dag van de ge-

En wat krijg je ervoor terug?

motiveerde spirit die door het

“Goed gemotiveerde, loyale me-

bedrijf waart. “Mensen doen hun

dewerkers die door het vuur gaan

stinkende best en hebben het ook

voor het bedrijf. Ook je andere

nog eens enorm naar hun zin. Je

medewerkers zijn extra trots, want

ziet dat ze het ook onderling erg

ze werken bij een onderneming

gezellig hebben met elkaar. Het

die iets goeds doet voor de maat-

werk geeft ze levensvreugde en

schappij. Hoe je moet beginnen?

energie. ‘s Ochtends vroeg zit ie-

Laat je eerst goed voorlichten en

dereen al in de kantine voor een

dóe het gewoon. Begin er met één

praatje met collega’s.

en kijk hoe dat gaat...”

Geschenk uit de hemel
Dat Paul van Wijk niet overdrijft met zijn enthousiasme, blijkt

heb me echt rot gesolliciteerd. Als

bij de kennismaking met Antonie Veltmeijer (62 jaar), die

opperman, timmerman, metselaar,

werkt op de montageafdeling. De supergemotiveerde Hilver-

grasmaaier... bedenk het maar.

summer straalt een en al werklust uit. “Dat ik hier mag werken,

Maar overal stootte ik mijn neus.

is mijn redding. Het geeft me zó veel geluk. Ik ben hier lekker

Te oud. Dat zeggen ze niet, maar

aan de gang en kan weer wat betekenen in de maatschappij.

het is wel zo.”

Thuis voelde ik me alleen maar nutteloos. Ik heb mijn leven
lang gewerkt, moet je weten. Stond altijd klaar voor de zaak.”

Met vrouwlief pendelen naar het
werk

Jaren geleden maakten verlammingsverschijnselen in de nek

Via zijn huidige vrouw Suzanne,

en rug een einde aan Antonie’s loopbaan als stellingbouwer.

die al er al langer werkt, kwam

Hij werd voor 80 tot 100 procent afgekeurd. Na een ziekbed

Antonie in contact met Tomin-

krabbelde hij weer op als toezichthouder en kantinebeheerder

groep. Daar vielen zijn ervaring

op een middelbare school. Na diverse omzwervingen was

en geestdrift zo in de smaak dat

Antonie de laatste jaren dolgelukkig als ‘manusje van

ze hem graag in dienst namen.

alles’ in een drukkerij. Zó

Samen met vrouwlief, die in een

gelukkig, dat het faillis-

rolstoel zit, pendelt hij nu elke dag

sement, nu meer dan 2

met veel plezier naar het werk.

jaar geleden, aankwam als

Hier legt Antonie zich vooral toe

mokerslag.

op de montage van elektrische

“ Ik ben

hier lekker
aan de
gang”

verwarmingspanelen. “Heerlijk om
“Ik was er helemaal stuk

aan te werken, vooral omdat het

van”, blikt Antonie terug.

een duurzaam product is.”

“Daar stond ik: 60 jaar
oud en met een verleden
als arbeidsongeschikte. Ik
dacht: ik kom nooit meer
aan de bak. Maar ik liet
het niet op me zitten en

p. 43

Weer aan het

werk
Antonie werkt met collega’s van verschillende achtergronden. Met iedereen kan hij het even goed vinden.
En iedereen die daarom vraagt, helpt hij graag. Hij kan
het niet laten: mensen ‘vertroetelen’, zoals hij het zelf
zegt. Ook komt Antonie voortdurend met ideeën om
het werk te verbeteren. Zijn ervaring, handigheid en
hulpvaardigheid komen hier helemaal tot hun recht.
“Ik voel me hier gewaardeerd en op mijn plek. Zet me
ergens neer en ik heb het naar mijn zin. Als ik maar mijn
gang kan gaan en af en toe een dolletje kan maken.
Natuurlijk speelt mijn beperking weleens op en heb ik
af en toe pijn. Maar daar probeer ik niet aan te denken.

“elkePauldaggeniet
van de

gemotiveerde spirit
in het bedrijf

”

Dan denk ik aan die colega’s die het nog veel
zwaarder hebben dan ik.”

Het is ons alles
Als het even kan, werkt
Antonie tot aan zijn pensioen bij Tomingroep, samen
met zijn Suzanne. Ze zijn er
gelukkig en krijgen er het
respect waarnaar ze verlangen. Samen bezoeken
ze ook trouw de bingoavonden die regelmatig
in

de

kantine

worden

georganiseerd. “Dat vinden
we echt superleuk en we doen er ook veel nieuwe
contacten op. Heel gezellig. Ons werk hier is zo
belangrijk voor ons dat we het er altijd over hebben. In
de auto en ook thuis. Af en toe moet ik Suzanne zelfs
afremmen. Dan zeg ik: joh, we hebben ook nog een
privéleven. Maar het geeft wel aan hoeveel ons werk
voor ons betekent. Het is ons alles.”
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Paul van wijk

Aan
de slag!

bij jou in de

Ook

buurt
Of

er

ook

zo’n

onderneming
de

buurt

zit?

bij

socialejou

Vast

in
wel.

Kijk maar eens op:

onbeperktondernemen.com
maakerwerkvan.nu
startfoundation.nl
denormaalstezaak.nl.
Daar vind je tientallen voorbeelden van bedrijven die
mensen aannemen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
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Met

optimisme

kom je verder

Als iemand positief in het leven staat, is het

Anne-Marie kwam thuis te zitten met

Anne-Marie Hörning wel. Ze kreeg in haar

een burn-out. Dat, bovenop haar grillig

leven heel wat tegenslagen te voorduren.
Zo heeft ze al sinds haar pubertijd reuma,
verloor ze de afgelopen jaren heel wat

verlopende reuma, zorgde ervoor dat ze
bijna volledig werd afgekeurd. “Tot hier en
niet verder, gaf mijn lichaam aan. Ik kan veel
hebben, maar het houdt een keer op”.

dierbaren én werd ze in 2010 gevloerd door

Anne-Marie nam rust en werkte hard aan

een zware burn-out. Maar bij de pakken

haar herstel. “Ik moest goed naar mijn

neerzitten? Dat is niets voor de levens-

lichaam luisteren. Maar grenzen stellen is

lustige Anne-Marie. Die is vastberaden om
alles uit het leven te halen.

A

nne-Marie is geboren en getogen in een
gemoedelijk dorpje in de Achterhoek. Het
ging Anne-Marie voor de wind. Gelukkig
getrouwd, twee mooie dochters en een leuke

baan. Anne-Marie genoot van haar werk als secretaresse
bij een installatiebureau. Naast haar fulltime baan hielp ze
als vrijwilligster bij de kerk. “Ik sta altijd voor anderen klaar
en vind veel dingen leuk om te doen. Ik zag nooit in dat
dit ook mijn valkuil was, totdat ik in 2010 instortte.”

niet echt iets voor mij. Ik ben wat dat betreft
een slechte patiënt. Te eigenwijs”, vertelt ze
lachend.
Langzaamaan ging het beter, waardoor
Anne-Marie weer wat van haar oude activiteiten kon oppakken.

Ze vult haar dagen

het liefst met het helpen van anderen.
“Daar krijg ik écht energie van”. Zo geeft
ze elke week taalles aan vluchtelingen en is
ze al ruim 45 jaar vrijwilligster bij de kerk.
Daar helpt ze mensen als uitvaartbegeleidster. “Het is heel dankbaar om mensen te
helpen wanneer ze het meest kwetsbaar
zijn. De laatste jaren heb ik van veel mensen
afscheid moeten nemen. Ik verloor in korte tijd
mijn beide ouders en een goede vriendin. Ik
weet hoe fijn het is om in die moeilijke tijd op
iemand terug te kunnen vallen.”
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Het verhaal van
Anne-Marie Hörning

Op de vraag of ze niet bang is
om weer een burn-out te krijgen,
antwoordt Anne-Marie vastberaden:
“Ik heb mijzelf goed leren kennen.
Nu weet ik precies wat mijn valkuilen
zijn en hoe ik daarmee om moet gaan.”
Anne-Marie is nog niet helemaal
hersteld, maar het gaat goed met
haar. “Ik geniet van elke dag en ben
gelukkig. Het leven heeft zoveel te
bieden”. Ondanks de tegenslagen
die ze heeft gehad, blijft Anne-Marie
altijd positief. “Als de ene deur dichtgaat, gaat er ergens anders wel weer
eentje open. Ik denk altijd in mogelijkheden. Of dat knap is? Ik weet het niet,
dat zit nou eenmaal in mijn karakter.”

“Dat
zit nou
eenmaal
in mijn
karakter

”
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Aan
de slag!

Hulp van de

vakbond
Wist je dat NV schade is opgericht door
vakbonden en werkgeversorganisaties in de
sector? Via NV schade zorgen zij ervoor
dat je zo goed mogelijk op weg wordt
geholpen als je met arbeidsongeschiktheid te
maken hebt.
Lid zijn van een vakbond heeft veel voordelen
bij arbeidsongeschiktheid. Bij de FNV, CNV of
De Unie kun je bijvoorbeeld terecht voor vragen
en ondersteuning. Maar ook helpen ze bij onderhandelingen en met juridisch advies.

Wist je dat
... de WIA- en WAO begeleiders van FNV graag
meegaan naar oproepen van UWV?

...

de CNV Vertrouwenspersoon op jouw ver-

zoek meegaat naar de (her)keuring?

... De Unie je kan helpen met juridisch advies en
hulp bij onderhandelingen?
Voor meer informatie:

fnv.nl / 088-368 0368
cnv.nl / 030 751 1001
unie.nl / 0345 851 963
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ADMINISTRATIE
ARBEIDSONGESCHIKT
BEDRIJFSARTS
COLLEGAS
ENERGIE
FAMILIE
GEZONDHEID
HERSTEL
HOBBY
INKOMEN
KANSEN
KEURING
NETWERK
ONZEKERHEID
REINTEGRATIE
RUST
STRESS
TOEKOMST
UITKERING
VEERKRACHT
VRIJWILLIGER
WANDELEN
WERKCOACH
WERKGEVER
ZIEKTE

Woordzoeker
Zoek de juiste woorden in het blok. De woorden staan van links naar
rechts of van rechts naar links, zowel horizontaal, verticaal als schuin.
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Puzzelen is gezond, want het houdt je hersenen
actief. Maar natuurlijk wensen we je ook gewoon
veel plezier met het oplossen van deze puzzels!

3
1
2
2
2
2
2
2
3

1

2

2

2

2

1

3

Netwerken
Zorg dat elk persoon passend werk vindt. In deze puzzel hoort bij elke werkgever één
persoon. De personen plaats je direct naast, onder of boven een werkgever. De personen mogen
elkaar niet raken, ook niet schuin. De cijfers naast en onder het schema geven aan hoeveel personen
je in die rij of kolom moet plaatsen. Eén persoon heeft al passend werk gevonden.
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hier het eerst komt, heeft gewonnen.

63. Je hebt je draai gevonden, gefeliciteerd! Wie

rust en begin opnieuw. Terug naar begin.

58. De zoektocht is je teveel geworden. Neem

aantal ogen achteruit.

ogen vooruit, met een oneven worp moet je het

pakt. Met een even worp mag je het aantal

dobbelsteen en zie hoe de beoordeling uit-

52. Op herkeuring bij UWV. Gooi met de

naar 39.

42. Je hoort niets terug na je gesprek. Terug

gesprek. Gooi nog een keer.

31. Wat goed, je bent uitgenodigd voor een

de boeken. Een beurt overslaan.

19. Je gaat een cursus volgen en duikt weer in

Ga verder naar 12.

voor coaching, scholing of (vrijwilligers)werk.

6. Met een coach werk je aan een stappenplan

van NV schade in.

Start. Je zet de eerste stap en schakelt de hulp

aantal ogen verder tellen.

je geluk! Je mag hetzelfde

Als je op een gans komt, heb

De gans

Spelregels

Vind je draai

Ganzebord
Je wilt meer, maar hoe? Je hebt nog een lange weg te
gaan voordat je je draai vindt. Onderweg krijg je te
maken met meevallers, maar soms zit het ook tegen.
Ben je klaar om het pad te bewandelen?
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Colofon

Verder... is een uitgave van
NV schade
Concept & redactie
Hugo Strategy
Vormgeving
MAS Brand Being
Fotografie
Monique Velzeboer

Wil je een extra exemplaar van het
magazine ontvangen? Neem dan contact
op met NV schade.

0800 5101
info@nvschade-mt.nl
nvschade-mt.nl

NV schade is opgericht door werkgeversen werknemersorganisaties binnen de
metaal en techniek- en automotive
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sector. Via NV schade helpen zij arbeidsongeschikten op weg.
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“Iedere stap, klein of groot,

is waardevol”

Daniël Buise en Nynke Bloemsma, Casemanagers NV schade

