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Een pleidooi voor intensieve samenwerking tussen 
medewerker – leidinggevende –bedrijfsarts – P&O en 
coach in het kader van inzetbaarheid

In onze opdrachten binnen het onderwijs is de 
schoolorganisatie de opdrachtgever en niet de kan-
didaat. Dat betekent dat wij coachen in de context 
van een arbeidsrelatie met daarin verschillende 
stakeholders. Denk hierbij aan: Managementteam, 
bestuur, Interne Begeleider, Teamleider en collega-
leerkrachten.

Vanuit de opdracht zijn we er als coach op gericht 
dat de medewerker weer herstelt en groeit in het 
werk. Daarbij heb je naast de belangen en ver-
wachtingen van de kandidaat te maken met de be-
langen en verwachtingen van die stakeholders. En 
dit is wezenlijk anders dan wanneer je kandidaat 
zelf de opdrachtgever is. Ook dan is er uiteraard 
een context, maar  belangen en verwachtingen 
van de  kandidaat en opdrachtgever vallen als het 
ware samen, er zijn geen stakeholders en dubbele 
agenda’s.
Wij ervaren het coachen in de context van een 
arbeidsrelatie als een belangrijk gegeven en een 
extra stimulans en zelfs een voorwaarde om de 
impact van een traject te vergroten.  Het geeft de 
mogelijkheid om een rijke leeromgeving te creëren 
en te faciliteren voor de kandidaat. Je kunt de sta-
keholders erbij betrekken en mede verantwoordelijk 
maken voor het resultaat. Tenminste, als je in staat 
bent om de diverse belangen en verwachtingen 
helder te krijgen en te managen. 

Artikel 1 en 2 geven al een mooi beeld hoe 
Horizonte nadrukkelijk de samenwerking met de 
diverse stakeholders zoekt en wat hiervan de 
opbrengsten zijn. In dit artikel gaan we dieper in 
op een belangrijke stakeholder als het gaat om het 
ziekteverzuim en  re-integratieprocessen binnen 
het onderwijs: de bedrijfsarts. Wij spreken Edith 

Korten, bedrijfsarts bij Human Capital Care en al 
jarenlang als bedrijfsarts verbonden aan Meer-
derweert. Wij houden in dit artikel een gezamen-
lijk pleidooi voor afstemming, samenwerking en 
gedeelde verantwoordelijkheid in het kader van 
verzuim, preventie en re-integratie en zullen laten 
zien hoe de waarderingstheorie en het Zelfonder-
zoek hierin ons inziens een belangrijke bijdrage kan  
leveren. De ZKM faciliteert medewerkers bij uitstek 
om  richting te geven aan verwerkelijking van 
zichzelf en tegelijkertijd in verbinding te zijn met de 
(school)organisatie. 

Met de almaar toenemende verhalen over werkdruk 
in het onderwijs, het hoge ziekteverzuim,  het tekort 
aan leraren en middelen lijkt het noodzakelijker 
dan ooit om verzuim te voorkomen, re-integratie te 
bespoedigen en medewerkers duurzaam inzetbaar 
te houden.
Hieronder een weergave van het gesprek met Edith 
de Korten, bedrijfsarts bij Meerderweert:

Wat zijn volgens jou redenen dat het 
ziekteverzuim zo hoog is en wat zie jij 
als een belangrijk obstakel in het de re-
integratie van onderwijzers?
Leerkrachten worden vaak niet hersteld gemeld 
voor het werk wat ze doen, om de organisatie niet 
verder te belasten. Vervangers zijn immers gere-
geld uit de vervangingspot en als extra handjes 
in het kader van de werkdruk. Is iemand 2 of 3 
ochtenden weer aan het werk dan wordt de groeps-
leerkracht toch niet hersteld gemeld want dan zal 
de vervanger weer verdwijnen. Dit betekent dan 
minder uren en handen. Omdat de vervanger er is, 
willen ze deze niet graag kwijt.
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De belangen van de directeur liggen natuurlijk ook 
vaak in: ik heb nu een vervanger, er staan al 2 leer-
krachten voor die groep, de klas is eindelijk rustig, 
de ouders zijn nu tevreden, het is bijna vakantie…. 
Dit is echt anders dan in andere sectoren. Een heel 
ander krachtenveld waarin je verschillende mensen 
in de context tevreden moet houden. 
Dat maakt het sturen op verzuimcijfers heel lastig. 
Nu de financiering vanuit het Vervangingsfonds 
verandert zie je  dit langzaam verschuiven en wor-
den medewerkers eerder beter gemeld en wordt er 
minder gedacht ‘we starten wel na de vakantie’.
Nu op dit moment  de krapte in vervangers en de 
vergoedingen voor vervanging een probleem is, 
wordt de noodzaak steeds groter om  kritisch te 
kijken naar een effectievere aanpak. Aldus Edith 
Korten.

Wat is er volgens jou vooral nodig om 
die effectiviteit te vergroten?
Het heel zorgvuldig kijken naar wat iemand wél 
aankan, vind ik heel belangrijk.

En daar sluit de ZKM-methodiek goed op 
aan…
Ja, dat ervaar ik zo. Het is een methodiek die uit-
gaat van iemands mogelijkheden en keuzes.

De traditionele opvatting van verzuim is: kom maar 
terug als je beter bent. Niets is erger dan terug ko-
men als je beter bent.  Dat veronderstelt dat je alles 
weer kunt.  Het zou gericht moeten zijn op “je komt 
terug als je iets betekenen kunt in je werk, wat dat 
dan ook is. Zoeken naar wat je wél kunt betekenen. 
Daar is nog veel in te halen. 
En welk obstakel bij re-integratie in het onderwijs 
zie je nog meer?
Er ligt een obstakel in hoe “therapeutisch werken” 
wordt gedefinieerd en ingezet. Zodra je weer 
stukken van je eigen werk gaat doen, mag je dat, 
wat mij betreft, niet meer therapeutisch noemen. 
Werken op therapeutische basis is bedoeld om 
werkritme op te doen en mag niet langer dan 6 
weken duren. In het onderwijs zie ik nog wel eens 

dat mensen maanden en maanden therapeutisch 
worden ingezet.

Wat zou jij willen?
Ik beoog een werkwijze waarin het niet zover 
hoeft te komen. Dat als iemand voor het eerst op 
spreekuur komt en ik vermoed dat iemand niet 
effectief om kan gaan met werkdruk of wanneer ik 
merk dat iemand onvoldoende energie en plezier 
uit zijn werk haalt, ik deze persoon preventief al kan 
doorsturen.
Ik kom om die reden regelmatig bij elkaar met di-
recteuren.  Eens in de 6 weken worden de situaties 
besproken van mensen vanuit zorgzaamheid. Dan 
worden mensen uitgenodigd voor een preventief 
spreekuur, terwijl ze niet ziek zijn.
Er zijn situaties waar er wel sprake is van verzuim. 
Eigenlijk ben je dan al een stapje te laat.
De reden dat ik probeer mensen vroeg in het traject 
te zien is dat ik dan nog sturen kan. Sturen in de 
zin van wat zou het beste hier passen gezien de 
problematiek. 
Als je mensen te laat gaat zien, zitten ze vaak al 
in de reguliere zorg en krijgen ze adviezen van 
bijvoorbeeld een praktijkondersteuner of huisarts. 
Dan zitten ze bij een psycholoog en dan wordt het 
een hele lastige om nog te ondersteunen. We pro-
beren dit heel sterk naar voren te halen zodat we 
dat nog richting kunnen geven. Als je ze eenmaal 
‘kwijt’ bent…

Wat bedoel je met ‘kwijt’?
Vanuit de reguliere zorg is werk wel een onderdeel 
maar heeft het geen prioriteit in de behandeling of 
in het uitzoeken wat er aan de hand is. Vanuit de 
praktijkondersteuners komt bijvoorbeeld nogal eens 
het advies “doe maar rustig aan”. Maar dit lost de 
essentie van het probleem niet op. Als je heel erg 
hotel de botel bent is rustig aan een hele goede, 
maar wat daarna? Het belangrijkste is om mensen 
vooruit te krijgen en te helpen inzicht te krijgen in 
waar het probleem ligt. Om het probleem ook écht 
aan te pakken en op te lossen. Daarbij komt dat 
het probleem  vaak niet zo veranderbaar is. De 
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directeur blijft de directeur en de stapel rapporten 
blijft die stapel rapporten, ook als je een aantal 
maanden thuis bent gebleven. Het gaat erom welke 
mogelijkheden jij hebt of ontwikkelt om daar mee 
om te gaan. Hoe sneller je ervaart dat je weer de 
regie kunt nemen, hoe sneller je weer vertrouwen 
krijgt in je eigen kunnen. Daarbij ervaar ik dat vanuit 
begeleiding op basis van een ZKM  geen kunstjes 
worden aangeleerd. Ik hoor eigenlijk nooit iets over 
de techniek terug, alleen over de verandering die 
mensen hebben doorgemaakt, dus de diepere laag 
onder het gedrag wordt geraakt. 
Ik geloof sterk erin dat preventie voor iedereen het 
fijnst werkt. Door het 6 wekelijks contact, het samen 
signaleren waar ondersteuning wenselijk is. Geza-
menlijk acties inzetten om verzuim te voorkòmen. 
Het komt vanuit de scholen zelf of wordt ingebracht 
door mij als bedrijfsarts door P&O. Dit werkt!

Wat zijn voor jou nog meer de succes-
factoren bij re-integratie en blijvende 
inzetbaarheid? 
Re-integreren op andere werkplekken geeft ruimte 
om goed te re-integreren, om nieuw gedrag  te 
oefenen in een nieuwe werkomgeving.
Verder is het essentieel dat er Iemand is die zich om 
jou bekommert als je terugkomt. Iemand die  met 
je kijkt wat je wel kunt en dat helpt te organiseren. 
Iemand die aan je vraagt hoe het met je gaat en die 
dat blijft bewaken en de tijd voor je neemt. Dit is de 
grootste succesfactor maar ook de grootste afknap-
per. Ik zie wat het effect is als de directeur zegt: ’o je 
bent er weer, ga maar aan je collega’s vragen wat je 
kunt doen’ . Dat is een regelrechte afknapper! 
Mensen hebben het gevoel nodig dat ze er weer bij 
horen en dat ze kunnen bijdragen, iets zinvols kun-
nen doen. Dit is ongelooflijk belangrijk voor herstel 
en krijgt volgens mij vaak te weinig aandacht en 
richting.

Ja mensen hebben het gevoel nodig dat 
ze er weer bij horen en dat ze kunnen 
bijdragen, iets zinsvols kunnen doen. 
Scherper kun je het belang van het 

onderzoeken en richting geven vanuit 
onderliggende theorie van de ZKM niet 
formuleren.
De grondgedachte van de ZKM en de wijze van 
werken vanuit de coaching passen ons inziens 
naadloos op de behoefte op dit moment van het on-
derwijs. Het is zaak dat we dit nog veel duidelijker 
in het contact met de kandidaat en de stakeholders 
richting geven door ons werk breder te definiëren 
dan het coachen van de kandidaat. We kunnen nog 
veel meer het verschil maken,  als we ons bewust 
zijn van het feit dat we coachen in de context van 
de arbeidsrelatie.

Visie Horizonte:
Vanuit de waarderingstheorie kunnen we stel-
len dat herstel wordt bevorderd als de motor 
van het Zelf (het voelen van eigenwaarde, 
krachtig, zelfverzekerd en trots) weer wordt 
gestimuleerd, doordat je in het heden succes-
ervaringen kunt voelen. Zinvolle activiteiten in 
het re-integratieproces zijn hierbij essentieel.  
Ook het richting geven vanuit het A-motief ( 
het ervaren van verbondenheid, collegialiteit, 
zorgzaamheid) is hierbij van belang. Door niet 
meer te functioneren in het team en in een 
klas ervaren kandidaten het verlies van deze 
A- ervaringen. Hierbij moeten we als coaches 
wel alert blijven: doorgaans zijn mensen uit 
het onderwijs ‘pleasers’ en hebben ze deze 
strategie ontwikkeld om weg te blijven uit hun 
last of pijn. Dan zijn zij vooral gericht op het 
geven van een goed gevoel aan de ander en 
daarmee aan zichzelf. In gerichte opdrachten 
leren wij hen om meer aandacht te durven 
vragen voor zichzelf en bijvoorbeeld zorg-
zaamheid als gevoel ook te kunnen ontvangen 
(denk hierbij aan ondersteuning durven vragen 
of leren te genieten van de kinderen zonder 
stress te ervaren). Dit helpt om een flexibeler 
waarderingssysteem te ontwikkelen waarbij 
de persoon de regie sterker voelt worden om 
richting te geven aan zijn/haar herstel.  
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Visie Horizonte
In onze praktijk komen wij het ook vaak tegen dat de kandidaat aangeeft weer meer activiteiten te 
willen doen in de klas maar dat dit niet wordt gestimuleerd en zelfs wordt tegengehouden door de 
leidinggevende. Hierin wordt het dilemma van een directeur heel zichtbaar: stuur ik op het belang 
van de groep (rust, continuïteit) of op het belang van de medewerker (grenzen opzoeken van het 
kunnen, kleine stapjes maken). Wat het voor de kandidaat dan zwaar maakt (en daardoor het herstel  
belemmert) is dat het echt voelt als het terugveroveren van je eigen positie in de klas. Wat hier vaak 
ontbreekt is regelmatig overleg tussen de directeur, de  vervanger en de onderwijzer die re-integreert. 
In deze driehoek lopen de belangen vaak zo uiteen dat de spanning die dit oproept vaak ook bij de 
kandidaat oude patronen triggert (van ‘laat maar zitten ik pas me wel aan’ tot ‘ik zal laten zien dat 
ik het kan!’) Een gesprek waar ook de coach aanschuift om dit proces te duiden en mee richting te 
geven kan ons inziens het re-integratie-proces realistisch houden en er tegelijkertijd voor zorgen dat 
de vaart er in blijft.

Mirjam Hermsen
Eigenaar Horizonte Coaching & Advies
Horizonte is een netwerkorganisatie. Ik werk uitsluitend met coaches die een 
ZKM- certificering hebben en de licentie voor het programma Uit je hoofd, 
in je lijf. Hierdoor wordt de herkenbaarheid en kwaliteit van de Horizonte 
programma’s gewaarborgd. Dit waarderen opdrachtgevers.
De samenwerking met Sibbel coaching & training waardeer ik zeer omdat 
wij beiden een jarenlange trainingservaring hebben. Dit in combinatie met 
onze persoonlijke klik en gedeelde opvattingen maakt onze samenwerking in 
teams niet alleen heel plezierig maar vooral ook succesvol.
Ga naar www.horizonte-groep.nl voor verdere informatie of stuur een mail 
naar info@horizonte-groep.nl.

Mirjam Sibbel
Sibbel coaching & training is een bureau (sinds 2001) dat zich richt op 
ondersteuning in leiderschap, teamdynamiek en persoonlijke ontwikkeling. 
Samenwerking met Horizonte is inspirerend omdat wij het beste uit elkaar 
halen. Onze gedeelde achtergrond van trainerschap en ZKM-specialisme 
maken dat we dezelfde taal spreken. Gecombineerd met onze verschillen 
geeft dit, ook voor de klant, een rijke diversiteit in aanpak en oplossingen.

Horizonte werkt met effectieve coachprogramma’s voor directie, management en medewerkers…
… die het gevoel hebben dat meer van hetzelfde niet meer werkt en die openstaan voor het ontdekken 
van nieuwe mogelijkheden.
… die weten dat het succes en resultaten van het bedrijf sterk samenhangen met persoonlijke ambities.
… die geloven dat iemand, door naar zichzelf te kijken en in dialoog te gaan, nieuwe manieren van denken 
en doen ontwikkelt.


