
De mooie droom van werken in het basis-
onderwijs pakte voor Monique Stam heel 
anders uit. Ze werkte hard, zei tegen nie-
mand nee, volgde een deeltijdstudie naast 
haar fulltimebaan en streefde in alles wat 

ze deed naar perfectie. Totdat ze na zes jaar keihard met 
de neus op de feiten werd gedrukt: ‘Mijn perfectionisme 
is mijn kracht, maar ook mijn grootste valkuil. Ik had 
te lang te veel van mezelf gevraagd en kreeg psychische 
klachten. Een burn-out velde me uiteindelijk.’

Geen thuiszitter
Na een therapieperiode en begeleiding door verschillen-
de re-integratiebureaus was één ding duidelijk: terug-
keer voor de klas was uitgesloten. ‘Maar ik ben absoluut 
geen thuiszitter. Ik heb heel veel moeite gedaan om er 
weer bovenop te komen. Vrij snel ben ik weer een aantal 

uur per week aan de slag gegaan, ondersteunend werk 
op mijn school. En ondertussen hebben we geprobeerd 
uit te vinden welke soort werk wel bij mij zou kunnen 
passen.’

Toen na twee jaar de WIA in zicht kwam voor Monique, 
heeft de moederorganisatie van haar school, Stichting 
Lucas Onderwijs uit Den Haag, het re-integratietraject 
overgenomen. Omdat Lucas Onderwijs eigenrisicodrager 
WGA is, blijft de organisatie tien jaar verantwoordelijk 
voor de re-integratie van Monique. Personeelsadviseur 
Marit Boer is nu haar begeleider: ‘We hebben Monique 
een traject aangeboden om te onderzoeken welke moge-
lijkheden zij heeft en welke functie daarbij zou passen. 
Daar kwam uit dat meer structuur en voorspelbaarheid 
in werksituaties haar het beste zou liggen, bijvoorbeeld 
in een baan als secretaresse.’

Mensenwerk, 
maatwerk, 
passend werk

De re-integratie van iemand die arbeidsongeschikt is geraakt, is 
bepaald geen invuloefening. Het is een zoektocht naar de balans tussen 
mogelijkheden en belastbaarheid, tussen willen en kunnen. Dat weten Marit 
Boer, personeelsadviseur Lucas Onderwijs, en Monique Stam, tot voor kort 
leerkracht in het basisonderwijs, als geen ander.

Praktijk Re-integratie vraagt om maatwerk
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‘ Mijn perfectionisme  
is mijn kracht, maar  
ook mijn grootste 
valkuil’
Monique Stam
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Het probleem was alleen dat er financiering voor de 
secretaresseopleiding nodig was. De subsidie waar Mo -
nique recht op had binnen haar arbeidsongeschiktheids -
verzekering, was al eerder in het ziektetraject gebruikt. 
Marit: ‘Ik heb contact opgenomen met Loyalis, gelukkig 
hebben we nogmaals van die subsidie gebruik kunnen 
maken. Dat is prettig, dat je samen kunt kijken hoe je in 
elke individuele situatie maatwerk kunt bieden. Loyalis 
is daarin voor ons een meedenkende partner die vooral 
ook naar de toekomst van verzekerden wil kijken.’

Twee vliegen in één klap
Inmiddels is Monique al een flink stuk gevorderd met de 
opleiding en is haar stage op een haar na afgerond. Die 
stage loopt ze op het hoofdkantoor van Lucas Onder -
wijs: ‘Dat is erg fijn, want ik behoud zelf min of meer 
de regie. Ik kan mijn uren maken en tegelijkertijd samen 
met Marit uitzoeken waar de grenzen van mijn belast -
baarheid liggen. Dat zijn twee vliegen in één klap. Ik 
ben in de bekende valkuilen gestapt – te snel te veel wil -
len – maar dankzij de flexibiliteit op de afdeling kunnen 
we helder krijgen wat mij past, zowel qua werk als qua 
belastbaarheid.’

Volgens Marit is dat inderdaad de valkuil van   Moni -
que: ze kan haar grenzen niet aangeven. Of beter: kón, 
want dat gaat inmiddels al een stuk beter. Ook daarin 
begeleidt Marit haar, met behulp van de feedback van de 
afdeling waar Monique de stage loopt. Die persoonlijke 
op maatwerk gerichte aanpak is de ideale werkwijze 
wat Marit betreft. En als je dan met zo’n enthousiast 
iemand als Monique werkt, krijg je snel deuren open: 
‘Het vraagt natuurlijk wel wat van een afdeling om een 
 stagiaire op te nemen en te begeleiden. Dat is een inves -
tering in tijd die je niet altijd terugverdient. In dit geval 
zeker niet, want er is geen formatieplaats beschikbaar 
voor Monique. Dus uiteindelijk zal ze een baan buiten 
onze organisatie moeten vinden. Maar deze stage en 
onze begeleiding zullen haar daarbij zeker helpen.’

Een nieuwe toekomst
Wat de toekomst Monique brengt is nog niet zeker. Be -
gin volgend jaar zal haar opleiding tot secretaresse zijn 
afgerond: ‘Ik ga dan voor een administratieve, onder -
steunende functie. Het zou leuk zijn als ik die baan vind 
bij een onderwijs -gerelateerde organisatie, maar dat is 
geen must.’

Marit is erg blij dat ze zich (met hulp van Loyalis) kan 
inzetten voor Monique: ‘Het zou toch zonde zijn als 
iemand die zo graag wil werken, die nog hartstikke jong 
is, en die zich voor de volle 100 procent wil inzetten, 
thuis achter de geraniums zou moeten blijven zitten 
omdat er geen passend werk te vinden is. Mooi meege -
nomen is dat Monique tegen aantrekkelijke voorwaarden 
in dienst genomen kan worden, al dan niet op proef. Een 
werkgever loopt bovendien de eerste vijf jaar geen enkel 
risico omdat elke ziektedag gedekt is. Maar los van 
deze gunstige situatie voor welke werkgever dan ook: 
Monique kan veel, ze is een hbo’er, beschikt over een 
goed stel hersens, maar kan niet te veel ballen tegelijk in 
de lucht houden. Het is alleen maar goed als je dat van 
jezelf weet.’ 

Marit Boer (rechts) en 
Monique Stam: ‘Ik ben 

absoluut geen thuiszitter.’
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