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INTERVIEW

Bewust ie doeleln stellen en ervaringen delen versterkt
J

Werkervaringsproj ect
helpt kandidaten met
angstklachten op we{J
Uw ervaring delen? Mail naar nhs.hyperventilatie(@wxs.nl

door Yvontte Mors

ik vrssg wst het project Ksnsen op Werk voCIr horar bcttelcend heeft, is ze etten
geëmotioneerd. "Iik doe rÍ,-ee en sta niet íneer ssn de zijliin:, Ik sta daor het project
steviger in de wereld,. Het heeft mij rneer zelfvertr<tut1ten. ge:geven", zegt Sunclrq
Ats

Boon dqn.
t:
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Een jaar lang werkte Sandra Boon bil l(ansen op Werk,

i{^i

een project dat mensen met een psychische beperktng
aan het werk helpt. Vizier/Hyp ziet haar bezig in het

jaar gele:den dat de Noord-Holland:;e uit het
arbeidsproces raakte. lviet burnout klachten bel,andde zi1
in 201 1 de ziekteyvet. Nader onderzoek wees uiï dat lSoon

s': í li I

Het is nu drie

een anqststoornis hetr:Ít en een dysthyme stemminqstoornis. Na een cpmbinaiie van negatieve ervaringen op
het werk en priyéomstandigheden kreeg ze last van
angstaanvallen. Er wa:; dan grote paniek, waarkrij ze: niemand in haar onlgeving rneer vertrouwde. Achteraf ziet
Boon dat ze er ldnger mee heeÍt rondgelopen. Btj :;panning op het werk voellde ze zich vaak rillerig, een van de
srgnalen van een pngs;tstoornis. Toen ze niet meer welrkte,

kwam ze door dp arrgst bijna de deur niet meer uit en
werd haar werelp snerl kleiner. Zo klein dat ze eigenlijk
alleen nog haar duders en een paar goede vrierrden zag.
Sandra Boon: "Ik sta door het pro.iect steviger in de werelc1."

De stemmingstdorni:; was rninder prominent, vertelt
Boon. "lk besefte eigenlijfl niet dat ik dat had." Kenrnerk

kleine kantoortje op één hoog, in de drukke buurt van
de Amsterdamse Hogesc.hool. Boon rondt er in volle

van deze stoornis is dat er lange sombere periodes,lijn in
je leven en somq korte periodes waarin je je wat beter
voelt. Deze periodes cluren echter nooit langer dan twee

vaart zo veel mogelijk wr:rk af en draagt het over aan
haar opvolger. Zelf stapt ze volgende week al over naar
een andere baan. Zelfver;zekerd vertelt ze over het project en haar werkzaamheclen. Als was ze een van de projectassistenten. De verbazing is groot als Boon dan zegt
zelÍ ook een kandidaat te zijn van het project. Een kan-

didaat in huis dus, die projectlerder Marja de Kinderen
bijstaat bij de begeleiding naar werk voor andere kandidaten. Thuis, in een rustige woonwijk in Hoorn, vertelt
Boon er meer over.

maanden. Doordat het orn relatief milde sombere gevoelens gaat, denken m{3nsen die ermee kampen dat l-ret bij
het leven hoort, oÍ deel uitmaakt van hun karal<ter.
Dat is voor een deel ook zo, aldus Boon. "lk we:et nu dat
dat stulcje bij mij hoort. lk zal eerder in het negatieve blijven hangen." Maar z:e l,veet nu ook hoe ze ernree kan
omgaan. "lk kan mer:elÍ bewust naar het positieve toetrekken. Als ik bijvoorbeerld in de trein zit en merk dat ik
pieker, benoem il< alle dirrgen die ik zie' Door d,at br:wust
te doen kan ik dg olif;rnt tveer terugbrengen tot de rnuq."
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Het heeÍt haar een goed laar gekost om het heft
GGZ-training
handen te nemen, zo vertelt ze' Door een
en
besefte Boon dat ze zelÍ haar angstklachlen creëerde
intereen
was
"Het
zichzelí daar dus ook uit kon halen'
scepnetbehandeling, en ik was daar eerlijk gezegd eerst
oefeningen
de
goed'
Door
tisch over, maar het werkte

Of deze
leerde ik te kijken naar mijn angsten en gevoelens'
gingen met
reëel waren of dat mijn gedachten op de loop
hoe ik die
zetten
papier
eerst concreet op

anders tegen epn psychrsche beperking aankijken'
aldus
"Bedriiven zullen er meer mee te maken krijgen"'
zij
Als
uitval
veel
Boon. "Ook onder de werkenden is er
alert zijn
weer terugkomen !p het werk moeten werkgevers

bij 'Kansen
op een terugval." {elf is ze zich door de ervaring
zil een
oo Werk' bewust llan haar valkullen Dat maakt dat
dreioende overbeiasting herkent en kan voorkomen

mij. lk moest
opdrachten ging uitvoeren en vervolgens de opdrachten
rk
gaan doen. Als ik een opdracht niet uitvoerde' moest
aangeven waarom niet en bedenken hoe ik daar
beeld in kleinere stappen toch aan kon werken'"
-Krmim$

bljvoor-

etg ffi $fl d e rn rmïwuf] lffiffi

weer In 0e
Een jaar geleden stapte Boon voor het eerst
glng
ze op weg
trein en de metro. Twee l<eer per week
Kansen op
naar haar nieuwe baan als projectassistent van
Werk. Hoe kreeg ze dat voor elkaar?
voor
"lk wilde een stap maken naar meer mogelijkheden

onaÍhankemezelf . Richting betaald werk en financiêle

lijkheid. lk kom urt de glezondheidszorg' lreb altijd
qewerkt als persoonlijk begeleider van verstandelilk
qraag
gehandicapten. Met mijn GGZ-achtergrond wilde ik
Kansen
bij
werk
weer mensen helpen. Door administratief
" Boon
op Werk kon ik dat doen met een veilrge afstand
haar
vertelt clat het directe contact met kandidaten voor
zijn
moeilijl< is, omdat de verhalen soms zo herkenbaar
ja"' laclrt ze' "alle
ze daar emotioneel van wordt "Nou
dat

ze door
contact was sowieso heell rnoeilijk toen " Zo had
leidinggenegatieve ervaringen op iret werk met haar
de KindeMarja
projectleider
veÀde zelfs veel moeite om
was aan
gekoppeld
ren aarl te spreken. De training die

heeft haar
haar werkervaringsplaats bii Kansen op Werk
vastduidelijk
zichzelÍ
daar goed bij geholpen. Het voor

gaf haar zelfstellen wat ze uit de trainrng wilde halen'

vertrouwen,netalshetuitwisselenvanervaringeninde

hoe ik
groep geliikgestemden' "Daar kon ik oefenen met
vertellen over
iets aan Marja kon vertellen, of hoe ik kon
wat ik prive had meegemaakt'"

fufeer fli"n:]emtreid
ze legde
Dat kon ze goed gebruiken in de contacten die
met werkgevers. Haar doel was om daar werkervaringssnel merkte
plaatsen los te krilgen voor de kandidaten' Al
bekendherd
meer
Boon namelijk dat ze het leuk vond om
het bieden
te geven aan Kansen op Werk; uitleggen wat
het voor kandivaÀ zo'n plek met zich meebrengt en wat

datenkanbetekenen'A|szehaareigenervarlngendaarin
redeneerde
zou kunnen delen, kon ze beter vertellen' zo
omdat er
Temeer
stap'
hele
ze. maar dat was wel een
die
worden'
steeds meer niet-GGZ-instellingen benaderd

èen u tgavc van de ADF
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Bínnenkort
Haarlemse Dolh

Boon vond het

goed afgaat.

Z

van het Dol

waar zes ka
binnenkort s
met een toeko
start van het

P

De stress dte

bracht was
een goed
stelde mi1 tn
Zonder dat ik

kandidaten van Kzinsen op Werh in het

mtlseuln.

k r:m te merken dat de acqr"risitie haar
werrkte ze mee aan de totstandkoming
het Haarlemse museurrl (zie foto)
een werkervaringPlek lrebben en
rnet een trainrng in company' En ook
kenning met het oog oP een door-

ject richting gemeenten en overheid'
contactr:n met werkgevers met zlcn meet, maar kon Boon hanteren' Het succes ts
"l-let rnaal<te mijn wereld groter, en het
orn deze stap uit te proberen, te testen'
gelijk: op wordt afgerekend. Die ruimte

vind ik heel
Nu stapt Boo
bij het wijk

ov€)r op een nieuwe werkervaringsplaats

rum in haar woonplaats. Haar eerste Klus
hygiêneplan
is het oPstelle en imprlementeren van een
als
omgeving
drukke
. Hert werken in een
voor 0e K
i:; eerr volgende stap in haar re-integraeen wijkcen
gemerkt dat ik
tie. "Meer dr te vind ik nog lastig. lk heb
ik
me dan moetdat
vermr:eiend vind en
veel mensen

dus deze
lijk kan conc ntreren." Doelgericht zet ze nu
stap op weg

aar meer kansen oP werk.

Aan,melden voor het project? Dat kan ua
www.kansenopwerk.nl of 020 - 694 8'050'

