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Van de redactie

De wereld op z’n kop
Nadenkend over welk thema het sociaal jaarverslag van 2020 moest krijgen, bedacht ik mij al 
snel dat ik het vooral níét over de coronacrisis wilde hebben. Alles behalve dat! Al ruim een jaar 
lang staan wij ermee op en gaan wij ermee naar bed. Nee, het sociaal jaarverslag moest een 
heel ander thema krijgen, en dan vooral graag wat luchtigers. Maar hoe je het ook wendt of 
keert, het jaar stond – helaas – maar in het teken van nagenoeg één ‘ding’: corona. Daar kun je 
gewoon niet omheen. Er is immers werkelijk niemand te vinden die er niets mee te maken had. 
En nog steeds is het hele dagelijks leven ermee doorspekt, het heeft invloed op alles wat je deed, 
doet en wilt doen. De wereld op z’n kop! Niets is meer hetzelfde en niemand ontkomt eraan. 
De coronacrisis zit ín ons. In welke mate, dat is voor iedereen verschillend. Er is groot leed, er is 
klein leed. Maar er ontstaan ook goede, nieuwe ontwikkelingen! Een mooie keerzijde van al het 
leed. Hoe dan ook, een sociaal jaarverslag maken over het jaar 2020 zónder het over corona te 
hebben, blijkt onmogelijk. Eigenlijk rest er dus maar één vraag die ik je kan stellen: Hoe gaat het 
nu met jóú?

Ik legde de vraag voor aan Patricia Ros en Willemijn Eggengoor. Dat resulteerde in persoonlijke 
verhalen over wat het jaar 2020 hun zoal heeft gebracht. Ook vroeg ik Wian Stol, Dan Rapaport, 
Lisanne Langedijk, Isabelle Schlink, Simon Kramer, Yvonne ten Brink, Rudolph Wierda en Mike 
Temmink hoe het nu met ze gaat. Er volgden acht mooie inkijkjes in het lief en leed tijdens hun 
persoonlijke tocht door dit coronajaar. 

Caroline Klootwijk



8 |

Hoe gaat het nu met jóú? 
Een mooie vraag, en hoe vaak is die wel niet 
gesteld het afgelopen jaar? Het antwoord op 
deze vraag is altijd een beetje afhankelijk van 
de klemtoon die je erin legt. Ligt de nadruk 
op het woordje ‘nu’, dan kan dat refereren 
aan de verschillende stadia van de corona-
crisis die we in 2020 moesten doorlopen. 
Ligt de klemtoon op ‘hoe’, dan zou dat 
kunnen duiden op je fysieke toestand: 
Gaat het allemaal nog aan je voorbij vanuit 
medisch oogpunt? Maar ook: Hoe houd jij je 
op het werk of privé staande? Maar aan de 
leestekens te zien ligt het accent in de vraag 
vooral op ‘jou’. Juist om even wat verder 
in gesprek te komen dan alleen maar het 
uitwisselen van oppervlakkigheden.

In 2020 hebben we allemaal ervaren dat ons 
werk en privéleven danig over de kop zijn  
gegaan. En op het moment van schrijven van 
dit voorwoord hebben we nog steeds geen  
zekerheid over wanneer en hoe we precies 
zullen opkrabbelen uit deze crisis. Laten we  
dat dus maar aan de toekomst overlaten.  
Dit sociaal jaarverslag tekent de verhalen 
op van collega’s die terugblikken op het 
afgelopen jaar en wat het met hén deed. 
En daarmee krijgt de formele informatie in 
dit sociaal jaarverslag meteen wat meer kleur. 

Ik wens ons allen toe dat we op enig 
moment met enig relativeringsvermogen 
op deze periode terug mogen kijken. 
Zal het zijn als tandartspijn? Wanneer je 
zonder verdoving een paar moeilijke en 
pijnlijke momenten te verwerken hebt? 
Of met verdoving langzaam weer gevoel 
krijgt en je je realiseert dat er wat veranderd 
is aan je gebit? In beide gevallen zou je 
verder kunnen leven alsof er niets gebeurd is.

Of heeft het toch een grotere impact?  
Ik verwacht dat het voor iedereen verschilt, 
maar dat zowel op het werk als in je 
privéleven zaken toch anders zullen worden. 
En eigenlijk ben ik ook wel heel erg 
benieuwd. Ik ben er zelfs nieuwsgierig 
naar en dat motiveert mij in ieder geval om 
vol te houden. 

Ik besluit dit voorwoord in het hier en nu met 
woorden die aan het eind klonken van veel 
online ontmoetingen: Pas goed op jezelf, blijf 
gezond en denk een beetje aan elkaar!  
Overigens straks ook niet minder waar en 
belangrijk in niet-coronatijd.

Erik Laban
Directeur Dienst HRD
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Hoe gaat het nu met jóú? 
“Aan het begin van de crisis heb ik zelf corona gehad, alle symptomen wezen daar 
in elk geval wel op. Ik ben twee weken goed ziek geweest. Dat was wel even lastig, 
omdat ik alleen woon. Maar ik ben goed verzorgd, mijn vriendin en andere mensen 
kwamen eten brengen.
Verder heb ik het geluk dat ik praktijklessen geef, waardoor ik mijn studenten nu 
weer vaker zie. Alleen maar online lesgeven vind ik echt een ramp.”

Wat was 2020 voor een jaar voor jou? 
“Door alle coronagebeurtenissen was het een wonderbaarlijk jaar. De crisis heeft veel 
impact op mijn vakgebied, de hele sector ligt plat. Aan de ene kant is dat heel lastig, 
aan de andere kant biedt het uitdagingen en kansen. Zoals het samenwerken met andere 
opleidingen en het bedenken en organiseren van stage-vervangende activiteiten. 
Daarnaast ben ik dit jaar opa geworden. Ik moest even wennen aan deze nieuwe rol, 
maar ik vind het fantastisch. Alleen Julius mag opa tegen mij zeggen.”

Zijn er dingen die je nu (anders) doet, die 
je zonder coronacrisis nooit had gedaan?
“We hebben een bedrijfshal kunnen huren en ingericht als extra praktijkruimte, waar 
studenten ontzettend veel kunnen doen en leren. We doen hier prachtige projecten. 
We werken onder andere samen met de opleiding Artiest. Zo hebben we twee maal 
per week ons eigen mini-festival zonder publiek! Een mooie examentraining. Ik hoop 
dat zulke kruisbestuivingen straks ook blijven bestaan.”
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03 3  Senior leraar Lichttechniek – team PAV  

  7 jaar werkzaam bij Deltion  
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Vragen aan
Dan Rapaport
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Hoe gaat het nu met jóú? 
“In de vakantie ben ik even tot rust gekomen en nu gaat het gelukkig weer goed 
met mij. Het afgelopen jaar heb ik best wel op mijn tenen gelopen en merkte ik dat 
ik behoorlijk wat stress had.”

Wat was 2020 voor een jaar voor jou? 
“Ik ben mij steeds meer gaan realiseren hoeveel vrijheid wij normaal gesproken hebben. 
Nu moet je bij veel situaties eerst nadenken of het mag en kan en of het verantwoord is. 
Helaas heb ik dit jaar van meerdere mensen afscheid moeten nemen. Hoe gek was dat: 
na moeten denken of het wel oké is om je familie te knuffelen. En of je wel zoveel mogelijk 
bij hen kunt zijn op zulke ingrijpende momenten.”

Zijn er dingen die je nu (anders) doet, die 
je zonder coronacrisis nooit had gedaan?
“Ik denk dat ik het steeds meer ben gaan waarderen om op kantoor te werken, 
met collega’s te kunnen kletsen en bijvoorbeeld samen te lunchen. In de periodes 
waarin dat wel even kon en mocht, heb ik daar ook zeker gebruik van gemaakt! 
Bij Amadeus namen ze niet eens meer mijn bestelling op, ze wisten al wat ik wilde!”
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3  Verzuimmedewerker/coördinator STIP  

  3,5 jaar werkzaam bij Deltion  

Vragen aan
Isabelle Schlink
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“De studie was best pittig, dus het jaar 
begon heel druk voor mij. Nadat ik klaar was 
met de opleiding, was ik dan ook echt toe 
aan een wat rustiger vaarwater. Maar niet 
lang daarna begon het eigenlijk al te romme-
len. Ik zit in het crisiscommunicatieteam van 
Deltion en al vrij snel kregen we in de gaten 
dat er iets op ons afkwam. Het bleek nogal 
heftig te zijn en we startten met de voor-
bereidingen. Met angst en beven wachtten 
we op het eerste coronageval bij Deltion. Ik 
weet nog precies waar ik was op het moment 
dat ik een telefoontje van mijn collega 
Agnes kreeg. Ik werd uit een vergadering bij 
techniek gehaald, we moesten direct aan 
de gang. Veel berichtgeving naar studenten, 
ouders en medewerkers hadden we al voor-
bereid. Maar nu was het ineens écht. 

Een paar weken lang zijn we volop bezig 
geweest. Ook in de weekenden waren we 

bij Deltion. Vanuit het ministerie van Onder-
wijs kwamen er steeds weer veranderde 
richtlijnen, maar ook vanuit de MBO Raad en 
het college van bestuur. Wij moesten er een 
weg in zien te vinden om alle betrokkenen 
op de hoogte te stellen. Dat was pittig, maar 
tegelijkertijd ook wel weer gaaf om dat met 
een klein team te doen. We zaten toen nog 
gezellig met z’n allen bij elkaar in een klein 
kamertje! Op een gegeven moment maakte 
Thea Koster de opmerking: “Volgens mij 
moeten jullie uit elkaar.” Hoezo?, dachten wij. 
Daar konden wij ons toen nog helemaal niks 
bij voorstellen.”

En toen belandden 
wij in de lockdown. 
“De hele boel ging dicht. We begonnen met 
thuiswerken en vanuit huis hielden wij met 
ons crisisteam de berichtgeving op gang. 
Het aantal besmettingen nam rap toe.  

| 15 14 |

Een enerverend jaar 
“Kom maar op met het nieuwe jaar!” Willemijn Eggengoor keek ernaar uit, nadat zij in 
februari 2020 haar post-hbo-studie ‘Digital & online marketing’ afrondde. Met Kerst zat 
zij nog met haar neus in de boeken, nu was het tijd voor een mooi ontspannen jaar. 

  Senior adviseur Marketing & Communicatie  

  13 jaar werkzaam bij Deltion  

Willemijn Eggengoor
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“Als ik eten kook, 
ruik ik steeds 
dezelfde vieze geur”

Ik werd zelf ook ziek. In het laatste weekend 
van maart kreeg ik ’s nachts ontzettende 
hoofdpijn. Niet normaal, zo’n pijn in mijn 
voorhoofdsholte. Tenminste, dat dacht ik. 
De volgende dag was ik mijn reuk en smaak 
kwijt. En tot op de dag van vandaag zijn 
die nog niet terug. Destijds was nog niet 
bekend dat dat symptomen van corona zijn. 
Ook testen was nog niet aan de orde. 
Uiteindelijk ben ik bij de kno-arts beland om 
uit te sluiten dat het iets anders is geweest. 
Het was wel duidelijk: ik heb corona gehad.”

Ben je lang ziek geweest?
“Nee, maar één nacht. Daarna had ik gelukkig 
geen hoofdpijn meer. Alleen mijn reuk en 
smaak bleven weg. Ik zeg altijd wel dat dit 
beter is dan niks kunnen zien of horen, 
maar het neemt een hoop beleving weg. 
Ik ruik nu alleen vieze geuren. Als ik de was 
uit de machine haal of eten kook, ruik ik 
steeds dezelfde vieze geur. Iets met chloor 
en uien. Ik ruik dus wel íets en dat geeft aan 
dat het mogelijk terugkomt. Ik oefen braaf 
elke dag met het ruiken van oliën. Zo ruik 
ik bijvoorbeeld de geur van rozen en tege-
lijkertijd bekijk ik een plaatje van een roos. 
Die connecties in je hersenen moeten weer 
gemaakt worden. Ik moet echt opnieuw 
leren ruiken.”

Dat is vast geen pretje!
“Het is inderdaad een nare bijkomstigheid, 
maar het wende wel. En ondertussen werk-
ten we allemaal thuis. Ik met drie dochters 
om mij heen. Mijn man werkt in Oldenzaal 
en daar was geen corona. Althans, dat vond 
zijn werkgever. Hij moest gewoon naar het 
werk komen. Thuis hadden we slechte wifi 
en de scholen waren helemaal niet goed 
voorbereid, de systemen waren nog niet 
voor elkaar. Met als gevolg dat mijn dochters 
en ik met z’n allen op de trap zaten, rondom 
het wifi-punt. En ik maar vergaderen, en 
vergaderen. Dan kom je jezelf wel tegen.”

Gelukkig bood Deltion 
hierin enige coulance. 
“Zeker! Die druk kwam ook helemaal niet 
vanuit Deltion. Het zat meer in mijzelf. Ik vond 
dat ik gewoon door moest, met alles. Ik ben 
tenslotte een werknemer en ik krijg salaris, 
dus ik móést gewoon mijn uren maken. 
Dat was niet fijn en ik heb mezelf dan ook 
behoorlijk over de kop gewerkt. Ik wist dat 
Deltion een hulplijn bood en die besloot ik 
te bellen. Samen met een van de coaches 
keek ik naar mijn werkpatronen. Als de druk 
groter wordt, ga ik juist nog harder werken. 
Dat was op zich niets nieuws voor mij, maar 
door de crisis liet het zich duidelijker zien.  

Willemijn Eggengoor - Senior adviseur Marketing & Communicatie
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En daar werd ik geen blijer mens van. 
Ikzelf niet, maar ook mijn gezin niet.”

Hoe gaat het nu met je?
“Nu ik terugkijk, vraag ik mezelf af hoe ik 
het in ’s hemelsnaam allemaal heb gedaan. 
Mijn agenda liet ik gewoon maar volstromen 
met afspraken en ik zat van negen tot vijf in 
Teams. Nu blok ik mijn agenda om zaken 
uit te werken en spreid ik mijn werk beter. 
Ik doe wat ik kan, maar het blijft lastig voor 
mij. Daarnaast heb ik inmiddels ook een 
eigen werkplek thuis. Het werken aan de 
keukentafel, waar man, kinderen en hond 
steeds voorbij kwamen rennen, is voorbij. 
Wat ik heel erg mis, zijn de contacten op 
school. Ik loop altijd graag een rondje en 
drink hier en daar een bakje koffie met
iemand. Dan hoor je veel. Nu plan ik soms 
wel wat teutgesprekjes in Teams, maar dat 
is toch echt anders. Niks aan!”  

Zijn er dingen die je door de 
coronatijd anders doet?
“We hebben in mei een hond gekregen. 
‘Een coronahond’, zeg ik wel eens. 
Zonder coronatijd denk ik dat Lizzy er niet was 
geweest. Ik loop elke dag heel veel met haar, 
dus ik kom verplicht buiten en dat helpt mij. 
Het maakt me rustiger. En ik probeer veel te 

sporten, ook buiten. Samen met collega Bas 
doe ik aan bootcamp. En ik loop hard. Dat 
heb ik echt nodig, het houdt me op de been.

Daarnaast vind ik het qua werk heel bijzonder 
hoe we het binnen ons team met elkaar 
rooien en hoe we dingen mogelijk maken die 
voorheen onmogelijk leken. Het organiseren 
van online open avonden en de online open 
dag bijvoorbeeld. Had je mij een jaar geleden 
gevraagd of dat zou kunnen, dan had ik je 
waarschijnlijk heel raar aangekeken.” 

“Door Lizzy kom 
ik verplicht buiten 
en dat helpt mij”

Over 

Willemijn 
Eggengoor

Willemijn Eggengoor werkt 
sinds 2008 bij Deltion als 
senior adviseur Marketing & 
Communicatie voor de colleges 
Techniek & Gebouwde 
Omgeving en Mobiliteit, Logistiek 
& Veiligheid. Zij is 45 jaar en 
woont in Zwolle met haar man 
Maarten en hun dochters 
Julie (7 jaar), Isa (13 jaar) en 
Roos (14 jaar).
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Wat was 2020 voor een jaar voor jou? 
“Ik kreeg onlangs een appje van een vriendin; volgens Google was haar hoogtepunt van 
het jaar ‘de supermarkt’. Daar moest ik heel hard om lachen. Wat een gek jaar hebben 
we gehad! In het begin voelde het nog bijzonder en maakten we er het beste van. 
Inmiddels duurt het allemaal langer dan gedacht. Ik probeer in het moment te blijven en 
mezelf eraan te herinneren dat ik gezegend ben met mijn gezondheid, een baan, een 
warm huis en een volle koelkast. Ik maak elke dag de afweging wat ik die dag écht 
belangrijk vind. Dat zijn vooral het contact met collega’s en de gesprekjes met studenten.”

Hoe gaat het nu met jóú? 
“Het is even doorzetten, maar het einde is in zicht. Ik merk dat iedereen behoefte heeft 
aan contact en vooral aan een beetje humor. Dat probeer ik dan ook op te zoeken. 
Sinds corona hebben we met collega’s een app waarin we grapjes heen en weer sturen. 
Dat vind ik heerlijk, een beetje ouwehoeren, om het allemaal wat luchtiger te houden. 
Ook voor studenten vind ik het belangrijk om, naast het luisteren naar de uitdagingen 
waarmee zij kampen, grapjes te maken en te relativeren.”

Zijn er dingen die je nu (anders) doet, die 
je zonder coronacrisis nooit had gedaan?
“Ik ben ineens superkundig geworden in het hele ICT-gebeuren! Dingen online 
organiseren, niet alleen op het werk, maar ook thuis. Met Kerst heb ik een online quiz 
voor mijn familie georganiseerd. En voor mijn kinderen en alle kinderen in de buurt heb 
ik een coronaproof speurtocht in elkaar gezet. Als je je creativiteit gebruikt, is er nog 
heel veel wat wél kan. Ook ben ik aan het klussen geslagen. Kitten, boren, verven; 
corona heeft mijn huis goed gedaan!”

20 |
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0303 3  Leraar Maatschappelijke Zorg niveau 4 & verandercoach Stichting LeerKracht 

  10 jaar werkzaam bij Deltion  
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Vragen aan
Lisanne Langedijk



Hoe gaat het nu met jóú? 
“Door corona ben ik mij bewuster geworden van wat belangrijk voor mij is. 
Verbinding vind ik belangrijk en ik voel me dankbaar voor de mensen om me heen, 
privé en op het werk. Het voelt goed dat ik het afgelopen jaar in ruime mate aandacht 
kon besteden aan mijn persoonlijke ontwikkeling, iets wat ik ook erg belangrijk vind. 
En dit jaar ga ik weer met nieuwe energie aan de slag!”

Wat was 2020 voor een jaar voor jou? 
“Ik kijk terug op een bijzonder jaar vol beweging en verandering. Ik stapte in dit 
coronajaar over naar de Deltion Academie en daar ben ik nu opleider bij het PDG-traject 
(Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift) en beeldbegeleider. Ik werk daar met startende 
leraren, een prachtige doelgroep, en fijne nieuwe collega’s.”

Zijn er dingen die je nu (anders) doet, die 
je zonder coronacrisis nooit had gedaan?
“Ik ben vaker buiten te vinden. Zo wandel ik regelmatig met collega’s en vrienden. 
Ik spreek mensen ook vaker telefonisch of via beeldbellen, gepland én ongepland. 
Binnen Deltion ben ik creatiever en vaardiger geworden in het inzetten van digitale 
middelen. Dit leidt ook thuis tot nieuwe ideeën, zoals op afstand met vrienden een 
Netflix-film kijken via beeldbellen.”

01

02

03
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3  Opleider PDG en beeldbegeleider bij de Deltion Academie  

  4,5 jaar werkzaam bij Deltion  
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Vragen aan
Rudolph Wierda



Hoe gaat het nu met jóú? 
“Ik ben een positief mens en heb geleerd dat het geen zin heeft om mij zorgen te 
maken over zaken die ik niet kan oplossen. Ik kijk liever naar het nu en hoe ik hiermee 
kan omgaan. Ik focus op zaken die mij energie geven en hoop dit uit te dragen naar 
studenten, collega’s en mijn kinderen.”

Wat was 2020 voor een jaar voor jou? 
“Een bijzonder jaar waarin een beroep werd gedaan op mijn flexibiliteit, creativiteit en 
aanpassingsvermogen. Als team Hotel & Facility Management zijn wij de uitdaging 
aangegaan naar modulair onderwijs. Daarbij gaat het vooral om lef, ruimte en vertrouwen. 
Ik besef dat studenten de reuring, motivatie, concentratie en dagelijkse structuur missen. 
Ze tobben over hun gezondheid, het vinden van een stageplek of baan en hun toekomst-
perspectief. Als leraar, SLB’er en BPV-coördinator ben ik hier dagelijks mee bezig en 
probeer ik alle ballen in de lucht te houden. Ik word creatiever en bedenk voor werk én 
thuis mooie successen en momenten om met elkaar te blijven vieren.”

Zijn er dingen die je nu (anders) doet, die 
je zonder coronacrisis nooit had gedaan?
“We kunnen met z’n allen veel meer dan we dachten! Ik ben mij beter bewust van wat 
er nu écht belangrijk is in ons leven. Positief denken maakt je gelukkiger, succesvoller, 
vrolijker en socialer. En we moeten durven toestaan dat er meer manieren zijn om 
studenten te bedienen. Maar fysiek lesgeven en elkaar weer in de ogen kunnen kijken, 
in plaats van het versturen van een emoticon in de chat, blijft voor mij als mensenmens 
toch het ideaal.”

01
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03 3  Docent Facility Management – team Hotel & Facility Management  

  4 jaar werkzaam bij Deltion  
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Vragen aan
Wian Stol

24 |



“Mijn vader heeft Alzheimer. We hadden net 
geregeld dat hij op de wachtlijst kwam voor 
het verpleeghuis, toen hij zijn herseninfarct 
kreeg. Hierdoor kon hij versneld naar het 
verpleeghuis, gelukkig. Hij krijgt weliswaar 
helemaal niks mee, maar hij geniet van de 
muziek en de aandacht. Het gaat goed. Zo 
begon 2020 rustig voor ons. Tot bijna twee 
maanden later, net na de voorjaarsvakantie, 
ík een herseninfarct kreeg. Bij Deltion.”

Hoe kon dát nu gebeuren? 
“Heel bizar. Ik was bezig met het uitwerken 
van notulen van een vergadering eerder die 
dag en ineens voelde mijn linkerarm doof 
aan. Da’s gek, dacht ik. Even later voelde ik 
ook doofheid in mijn linkerbeen, en in mijn 
hals. Het ging gelijk door mij heen: het zál 
toch niet? Ik probeerde rustig te blijven en 
niet in de paniek te schieten.”

Je dacht natuurlijk 
direct aan je vader.
“Ja, maar die was 80! Toch schoot het 
inderdaad door mijn hoofd. Ik voelde me 
echt niet lekker en besloot niet langer te 
wachten. Ik belde mijn collega Willemijn, die 
direct kwam en huismeester Wim en bhv’er 
Jan inschakelde. Zij belden rechtstreeks 
112. En ja, die komen met loeiende sirenes 
en dat hoor je hè. Dat was voor mij. Wat 
een poppenkast, dacht ik nog. Allemaal 
voor mij! Heel apart. In november zat ik in 
de ambulance met mijn vader, en reden we 
met gierende banden en sirenes naar het 
ziekenhuis. Nu lag ík daar achterin.”

Wat zul je geschrokken zijn …
“Het was heel heftig. Ineens stonden er 
ik-weet-niet-hoeveel mensen om mijn bed 
op de spoedeisende hulp. Slangetjes overal.  

| 27 

Op zoek naar de mooie dingen 
Na een roerig 2019 begon het jaar 2020 goed voor Patricia Ros. Ze proostte met haar gezin 
op een beter en rustiger jaar, nadat haar vader in november 2019 een herseninfarct kreeg. 
Het liep goed af en Patricia vertrok in januari met man en kinderen naar Madrid voor een 
mooi weekendje weg. 

26 |

  Secretaresse team AV-productie  

  7 jaar werkzaam bij Deltion  

Patricia Ros



“Ik wist het en 
begreep het. Maar 
moest het ook nog 
‘even’ gaan voelen”

Ik had snel gehandeld en dat is mijn geluk 
geweest. Een verpleegster legde mij uit naar 
welke afdeling ik zou worden gebracht. 
Dat wist ik natuurlijk als geen ander, in 
november kwam ik immers vaak op de 
afdeling neurologie. Ze kende mijn vader 
nog wel! Een man met Alzheimer én een 
herseninfarct is een bijzondere patiënt en 
die vergeet je niet snel. 

Ik werd van top tot teen onderzocht en 
doorgelicht. Op de MRI-scan was een 
littekentje zichtbaar, waar het infarct had 
plaatsgevonden. Behalve een verhoogd 
cholesterolgehalte werd er verder helemaal 
niets gevonden en was er niets te zien. 
De arts zei: ‘Je bent helemaal gezond!’ Wel 
kreeg ik bloedverdunners en cholesterolver-
lagers voorgeschreven voor het leven. De 
arts gaf aan dat ik daarmee weer net zoveel 
kans op een herseninfarct heb als ieder 
ander. Dat was natuurlijk fantastisch om te 
horen. Ik wist het en ik begreep het. Maar ik 
moest het ook nog ‘even’ gaan voelen, en 
ervaren.”

Op naar huis!
“Ik vond het heel spannend. Ik was helemaal 
mezelf niet, mijn lijf voelde totaal anders. 
Alles prikkelde, alles tintelde. Ik was m’n 

kracht kwijt en de balans was zoek. 
Door corona startte mijn fysiotherapie een 
paar maanden later, via beeldbellen. 
Met veel moeite begon ik met drie lunges, 
mezelf vasthoudend aan de kast. Ik was 
zo wankel. Ik was echt een deel van mezelf 
kwijt en ben ook heel angstig geweest. 
Ik was duizelig, kreeg steken in mijn hoofd 
en kon haast geen geluid verdragen. Ik kon 
niet eten van de spanning, bang dat mijn 
cholesterol omhoog zou schieten. 
Hartkloppingen, paniekaanvallen, ik kende 
het helemaal niet. Nu wel. Het was heel 
heftig en het had echt tijd nodig om beter 
te gaan.”

Hoe gaat het nu met je?
“Ik vond het een tijd lang heel eng om 
alleen te zijn. De lockdown bracht met zich 
mee dat Boudewijn, mijn man, thuis moest 
werken en onze kinderen thuisonderwijs 
hadden. Dat vond ik heel fijn. Ook durfde ik 
niet alleen naar buiten. Inmiddels doe ik dat 
alweer een hele tijd, maar mijn telefoon gaat 
altijd mee. Er is wel iets veranderd, ik doe de 
dingen nu anders. 

Er is een vóór en een ná. Daar waar ik op 
momenten kon stuiteren en van het ene 
naar het andere sprong, gaat dat niet meer. 

Patricia Ros - Secretaresse team AV-productie
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En dat is oké. Ik hoef niet alles tegelijk te 
doen en ben nu rustiger. Daardoor kan ik 
inmiddels ook meer emotionele afstand 
nemen van mijn vader. Want dat zat me 
hoog, ik nam het allemaal op mijn nek. 
Ik neem nu meer tijd voor mezelf, ben lekker 
aan het wandelen. Gewoon, alleen. 
Fototoestel mee. 

Ook ben ik gaan hardlopen. Ik ben eigenlijk 
helemaal geen sporter, maar ik móét mijn 
hele leven blijven sporten. Laatst hield ik het 
hardlopen voor het eerst wel acht minuten 
vol, aan een stuk door. De tranen biggelden 
over mijn wangen. Ik dacht: kijk mij nou! 
Eerder dit jaar stond ik daar, te wankelen aan 
de kast. Dan ben ik zo blij dat dit lukt! Ja, ook 
die lunges. Die doe ik nu met twee vingers in 
de neus. Ik ben fitter dan ooit.

Afgelopen zomer hebben we een klein bootje 
gekocht. Met mooi weer varen wij heerlijk 
door de Zwolse grachten. Even aanmeren bij 
het stadsstrand voor een bakkie of ergens op 
een handdoekje een rosétje en een knaagje 
nuttigen. Iets wat we waarschijnlijk nooit 
gedaan zouden hebben als het een gewoon 
jaar zou zijn geweest! 

 

Ik heb geleerd weer de mooie dingen te zien. 
Niet alleen vanwege mijn infarct, ook door de 
coronatijd. Je wordt beperkt, maar je moet 
ermee dealen. Dus ga ik op zoek naar de 
mooie dingen en naar wat wél kan.  

Eigenlijk heb ik helemaal niet zoveel nodig 
en ik realiseer mij dat ik het heel fijn heb. 
Het gaat heel goed en ik ben superdankbaar 
dat ik er zo goed ben uitgekomen.”

“Die lunges 
doe ik nu met 
twee vingers 
in de neus”

Over 

Patricia Ros 

Patricia Ros werkt sinds 
1 november 2013 bij Deltion 
als secretaresse. Zij is 46 jaar 
en woont in Zwolle met haar 
man Boudewijn en hun 
kinderen Danique (17 jaar) 
en Mike (14 jaar).
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Aanhoudende daling in het ziekteverzuim
door Trudy Damkot

De dalende trend in het ziekteverzuim die inzette in 2019, heeft zich voortgezet in 2020. 
Er was in 2019 binnen Deltion meer aandacht voor het verzuim en de verzuimende 
medewerker. Met de komst van de re-integratiespecialist en de samenwerking met de 
nieuwe bedrijfsartsen is de koers van het verzuim gewijzigd. De nadruk ligt nu op het 
benutten van de mogelijkheden en eigen regie op inzetbaarheid. Hierdoor ontstond 
een meer resultaatgerichte aanpak in de re-integratie. Het uitgangspunt is een actieve 
opbouw binnen de mogelijkheden, met de focus op de langdurige verzuimtrajecten.

Deze focus liet in 2020, ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen, een 
voortdurend bevredigend resultaat zien. Er waren meer medewerkers (online) 
inzetbaar, medewerkers meldden zich gemiddeld minder vaak ziek en de verzuim-
kosten zijn gedaald.
Themabijeenkomsten gaven leidinggevenden meer inzicht in het verloop van het 
verzuim aan de hand van actuele verzuimcijfers binnen hun eigen college of dienst. 
En een ondersteunend dashboard met managementinformatie is inmiddels in gebruik 
genomen. Daarnaast is er actief ingestoken op het inzetten van een belteam en op 
uitbreiding van preventieve interventies voor de ondersteuning bij het thuiswerken. 
Ook was er aandacht voor de fysieke en mentale veerkracht van de medewerker 
en andere zaken die voortkwamen uit de opgelegde coronamaatregelen en de 
aanpassing in het (online) onderwijs.
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Het totale verzuim daalde in 2020 met 0,91% van 4,41% naar 3,50%. Een forse daling 
die, gezien de aangepaste werkomstandigheden als gevolg van corona, opnieuw met 
name zichtbaar is in het langdurig verzuim (langer dan zes weken). De daling bedroeg 
hier opnieuw bijna 1%. Maar ook in de beide andere categorieën, kort en middellang 
verzuim, steeg het verzuim niet significant. Hierbij vindt het herstel plaats binnen de 
eerste zes weken, waardoor nieuwe instroom in langdurig verzuim beperkt blijft. 
Deze daling geeft ruimte om de aandacht te verleggen naar preventie en daarmee 
het voorkomen van verzuim.

Afhankelijk van de ontwikkelingen als gevolg van corona, blijft het voor 2021 de 
uitdaging om de ingezette koers vast te houden. Daardoor kunnen we het huidige 
percentage vasthouden en blijft het beïnvloedbare verzuim tot een minimum beperkt. 
Daarnaast is aandacht voor vitaliteit en inzetbaarheid, nu en over vijf jaar, van groot 
belang voor zowel de verzuimende medewerker als alle andere medewerkers. 
Alleen zo kun je preventief én curatief tijdig de juiste interventies inzetten. 
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Hoe gaat het nu met jóú? 
“Ondanks alle beperkingen mag ik absoluut niet klagen. Ik ben getrouwd, vader 
van vijf kinderen en voor zover ik weet mogen we allemaal gezond zijn. Wel heeft 
mijn vrouw corona gehad, waardoor we met z’n allen in quarantaine moesten. 
Gelukkig is ze weer helemaal beter.”

Wat was 2020 voor een jaar voor jou? 
“Voor mij was het hoogtepunt van dit jaar het behalen van mijn masteropleiding 
‘Management en innovatie in maatschappelijke organisaties’ aan de hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen. Een persoonlijke overwinning en daar ben ik dankbaar voor. 
Verder heb ik in het mbo een enorme transitie zien plaatsvinden: van fysiek naar digitaal 
onderwijs. Voorheen klikte ik zelf elke keer nog de Teams-tegel weg. Nu kan ik niet meer 
zonder. Ook mijn vergaderingen met de Jeugdraad van de kerk zijn digitaal. Iedereen 
weet nu hoe het werkt.”

Zijn er dingen die je nu (anders) doet, die 
je zonder coronacrisis nooit had gedaan?
“Ik ben graag thuis bij mijn gezin. Door de coronacrisis is dat gevoel alleen maar 
sterker geworden. Ik ben behoorlijk trots op mijn gezin. En op mijn baan en studie!”
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Vragen aan
Simon Kramer



Wat was 2020 voor een jaar voor jou?
“2020 was voor mij een heel bijzonder jaar. Een jaar waarin alles wat gepland stond 
niet doorging. Het was een jaar waarin we snel moesten schakelen en waarin veel 
veranderd is. Maar het was ook op een andere manier een bijzonder jaar voor mij, 
want ik heb mijn vriendin ten huwelijk gevraagd! Hopelijk kunnen we dit snel vieren.”

Hoe gaat het nu met jóú? 
“Ik heb enorm moeten wennen aan het thuiswerken. Normaal gesproken ben ik veel 
van huis en overal waar iets te doen is, probeer ik mijn gezicht te laten zien. Dus dit 
was voor mij enorm wennen. Nu heb ik het een plek kunnen geven en gaat het goed. 
Aan de andere kant heb ik door het verdwijnen van mijn reistijd meer tijd over voor 
mijn hobby’s, zoals racefietsen en hardlopen.”

Zijn er dingen die je nu (anders) doet, die 
je zonder coronacrisis nooit had gedaan?
“De coronacrisis vraagt veel van mijn creativiteit. Ik ben nu regelmatig gericht op 
het vinden van creatieve oplossingen. Zo heb ik met mijn collega’s vergaderd in 
mijn achtertuin. En ik denk mee in oplossingen voor het onderwijs in deze tijd. 
Daarmee geeft de crisis ook mooie nieuwe kansen.”
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Vragen aan
Mike Temmink



Hoe gaat het nu met jóú? 
“Goed! Alleen het thuiswerken vind ik wel een dingetje. Ik mis heel erg de wandel-
gang-gesprekken, contact met collega’s met wie je geen directe werkrelatie hebt. 
Die zie ik helemaal niet meer.”

Wat was 2020 voor een jaar voor jou? 
“In 2020 ben ik overgestapt naar een nieuwe baan. Ik was managementassistent bij het 
college Welzijn & Gezondheid en vlak voor de zomer zag ik de vacature voorbijkomen. 
Ik heb de opleiding Proces- en kwaliteitsmanagement gedaan en deze functie sluit daar 
naadloos op aan. Ik dacht: dít is mijn moment! Ik ben nu secretaris van de examen-
commissie en vind het superleuk.
2020 was ook een pittig jaar. Mijn vader overleed vlak nadat mijn ouders naar een 
verzorgingshuis waren verhuisd. Niet lang daarna volgde de lockdown. Daar zat mijn
moeder, helemaal alleen op de verjaardag van mijn vader, haar eigen verjaardag en 
hun 60-jarige trouwdag. Gelukkig mochten we haar in de zomer weer opzoeken.”

Zijn er dingen die je nu (anders) doet, die 
je zonder coronacrisis nooit had gedaan?
“Ik ben aan het puzzelen geslagen! En ik spreek regelmatig af met een collega om 
tussen de middag te wandelen. Zo probeer ik contact te houden. En ik heb met 
kerst weer kaartjes verstuurd! Toch even een momentje van aandacht voor elkaar.”
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Vragen aan
Yvonne ten Brink



Young Deltion
door Joyce Kasteel

Net als in het jaar ervoor stond ook in 2020 het thema 
‘ont-moeten’ centraal bij Young Deltion. Het thema is 
tweeledig: het niet meer moeten van dingen (werkdruk) 
en ook het ontmoeten van elkaar. Dat laatste werd 
door corona een uitdaging, maar we zijn goed gestart. 
In februari gingen wij met onze talenten aan de slag 
tijdens een interactieve inspiratieworkshop door Daan 
van Es van Talent Experience.

Daarnaast zou Young Deltion internationaal gaan. 
Twee collega’s zouden deelnemen aan een inspira-
tiereis van Jong Vechtdal naar Berlijn. Ook zouden 
zes collega’s in mei naar Barcelona afreizen om daar 
te onderzoeken hoe het kan dat Spanjaarden relatief 
weinig werkdruk ervaren. Dit door in gesprek te gaan, 
mee te lopen en ervaringen uit te wisselen met jonge 
Spanjaarden.

Toen kwam corona en moest het hele programma op 
z’n kop. Nadat we enigszins van de schrik bekomen 
waren, hebben we in juli het schooljaar feestelijk met 
elkaar afgesloten met een online bingoshow. 
In september en oktober gingen wij aan de slag 
met het thema ‘digitale werkdruk’. Martin Beld van 
FocusXL gaf twee online inspiratiesessies met als 
thema’s ‘Vijf tips die écht (thuis)werken en werk/
privé-balans’ en ‘Stress de baas’. Beide sessies 
trokken ontzettend veel bezoekers!

 
Uiteraard hopen wij elkaar in het nieuwe jaar weer 
écht te ontmoeten. Hoewel nu ook is gebleken dat wij, 
veelal jonge ouders, soms makkelijker in staat zijn om 
deel te nemen aan digitale bijeenkomsten dan mensen 
zonder of met oudere kinderen. Daarom verwachten 
wij in de toekomst een combinatie van fysieke en 
online activiteiten te organiseren. 
 
 

Vertrouwenspersoon
door Tineke Binnema

In 2020 deden in totaal 16 medewerkers een beroep 
op ons. Dat zijn er 10 minder dan in 2019. De meeste 
medewerkers kwamen op eigen initiatief, een aantal 
kwam op aanraden van een collega of leidinggevende. 
Ook verwezen andere professionals medewerkers 
soms door. Medewerkers hadden te maken met 
bejegening en intimiderend gedrag, waardoor zij 
ervaarden dat het werken hun onmogelijk c.q. 
onaangenaam werd gemaakt. Als vertrouwens-
persoon adviseerden wij de medewerkers en boden 
wij een luisterend oor. Waar nodig wezen wij hen op 
de mogelijkheden van de klachtenregeling. 

Interne klachtencommissie

De Interne Klachtencommissie, sectie Personeel, 
registreerde in 2020 vier klachten van medewerkers. 
Een uit het college Design, Media en ICT, een uit het 
college Motorvoertuigen, Logistiek & Veiligheid en 
twee uit de dienst Facilitair Bedrijf. 
Drie klachten gingen over gedragingen van de 
werkgever tegenover de werknemer en een klacht 
ging over functiewaardering. De klachten gingen niet 
over sociale veiligheid, beoordeling of bescherming 
persoonsgegevens. 
De Interne Klachtencommissie heeft één klacht in 
behandeling genomen. Het advies van de commissie 
in deze zaak luidde: ongegrond. Het college van 
bestuur heeft dit advies in zijn besluit overgenomen. 
De overige drie klachten werden informeel afgehandeld 
of ingetrokken.

Jouw Uitwisseling 

Begin april besloten de deelnemende organisaties 
en bedrijven in goed overleg het uitwisselingstraject 
Jouw Uitwisseling in 2020 af te gelasten wegens de 
coronacrisis. 
Of het traject in 2021 wel weer plaatsvindt, is 
afhankelijk van de maatregelen die dan gelden rond 
de crisis. Houd hierover de berichtgeving op de Portal 
in de gaten. 

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) kwam in 2020 negentien 
keer bij elkaar. Daarbij werden aanvragen en notities 
van het college van bestuur (CvB) besproken. 
Onderwerpen waren onder meer: de toepassing 
LD- en LE-functies, doorstroom van LB naar LC, 
invoering mondkapjesplicht, thuiswerken, jaarplanning 
onderwijs 2021-2022, begroting 2021, talent binden 
aan Deltion, wijziging reiskostenregeling in relatie tot 
de coronamaatregelen en de uitvoering eigen-risico-
dragerschap WGA. 

In zeven bijeenkomsten met het CvB kwamen zaken 
aan de orde als: publicatie werkdrukplan, gesprekken-
cyclus, toepassing van de landelijk toegekende drie 
tot vijf ontwikkeldagen in relatie tot corona, project 
TeamKracht, onderzoek onderwijsinspectie en de 
wijziging van het OR-reglement. 

In november heeft de OR een gezamenlijke bijeen-
komst gehad met de raad van advies, de raad van 
toezicht, de directie, de studentenraad en het CvB. 
Ook vergaderde de OR met de vakbonden, vooraf-
gaand aan de overlegvergadering van vakbonden en 
CvB.
Vanuit de nieuw opgerichte commissie ‘communicatie 
achterban’ is de OR gestart met het uitbrengen van de 
OR-nieuwsbrief. Hiermee informeert de OR alle mede-
werkers drie tot vier maal per jaar over het OR-werk. 
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Hét speerpunt van de OR voor 2021 is het levens-
fasebewust personeelsbeleid. Verder wil de OR samen 
met het CvB de positieve ingeslagen weg van het af-
gelopen jaar continueren. Bijvoorbeeld door het verder 
verbeteren van de functiemix en het vergroten van de 
duurzame inzetbaarheid van het personeel. 
Zowel binnen de OR als met het CvB is de samen-
werking kritisch, constructief en goed. De OR ziet het 
komende jaar dan ook met vertrouwen tegemoet. 

Het volledige jaarverslag van de OR vind je op de 
portal in de catalogus OR.
 

Winnaars Deltion 
Uitklinker & Opstekers
door José van Duuren en Mascha Grotenhuis

Herman Zwakenberg, oud-beleidsmedewerker onder-
wijs, is de winnaar van de Deltion Uitklinker 2020. 
Hij ontving de prijs voor zijn idee ‘Deltion Repair Café’. 
In het Deltion Repair Café kun je (samen) apparaten 
(laten) repareren. Deskundige vrijwilligers, veelal ge-
pensioneerde medewerkers van Deltion, zijn aanwezig 
met reparatiekennis en vaardigheden op verschillende 
gebieden. Daarbij werken zij samen met studenten. 
Zo leert de nieuwe generatie van de oude, maar ook 
andersom! Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen 
mee en samen met de deskundigen gaan zij aan de 
slag. Hierdoor zijn apparaten langer bruikbaar, wat 
bijdraagt aan een duurzame(re) samenleving.  

Het Deltion Repair Café werd op 25 januari 2021 fees-
telijk geopend door wethouder Monique Schuttenbeld. 
Het café bevindt zich op de boulevard in west van de 
Deltion-campus en is iedere dinsdagochtend geopend 
tussen 9.00 en 12.00 uur. Het is gratis toegankelijk 
en bedoeld voor drie doelgroepen: de studenten van 
Deltion, de medewerkers van Deltion en de bewoners 
uit de wijk Holtenbroek.

De drie Deltion Opstekers van 2020 gingen naar 
Alex Kooij voor zijn idee ‘Deltion bij de tijd’, naar 
Frank van den Belt voor zijn idee ‘De plasticmonitor’ 
en naar Otto Kleingeld en Susanne van Paridon voor 
hun idee ‘De Deltion podcast’. Hieronder vind je een 
korte beschrijving van hun winnende ideeën.  

Deltion bij de tijd
Met deze opsteker wil Alex Kooij de tijd projecteren op 
de grote rode wand op de boulevard. Zo blijft iedereen 
die over de verbindingsgangen binnen de campus 
loopt ‘bij de tijd’.

De plasticmonitor
Alle gegevens die studenten van het Sprintlyceum de 
laatste jaren verzamelden door hun onderzoek naar 
plastic verpakkingsmaterialen van supermarkten, 
worden bijeengebracht in een centrale database. 
Het vervolgproject ‘De plasticmonitor’ moet deze 
gegevens op overzichtelijke wijze beschikbaar maken. 
Frank van den Belt beoogt met deze Opsteker samen 
met studenten een professionele website te bouwen, 
die maatschappelijke, wetenschappelijke en 

milieu-gerelateerde partijen kunnen raadplegen. 
Voor de studenten opent dit mogelijkheden tot het 
ontwikkelen van hun ICT-vaardigheden. Zij verwerken 
en presenteren de wetenschappelijke gegevens, zodat 
deze maatschappelijk waardevol zijn. 

Deltion podcast
Volgens bedenkers Otto Kleingeld en Susanne van 
Paridon is de Deltion podcast een mooie, luchtige, 
gezellige én moderne aanvulling op de verschillende 
bestaande communicatiekanalen binnen Deltion. De 
Deltion podcast creëert verbinding door collega’s meer 
op de hoogte te brengen van de diverse nieuwtjes 
en activiteiten binnen Deltion. Elke aflevering wordt 
opgenomen in een ander gebouw, waardoor het reilen 
en zeilen binnen Deltion meer podium krijgt. Zo leren 
collega’s elkaar én Deltion beter kennen.

De corona-werkelijkheid
door Martha Kats, bedrijfsmaatschappelijk werker

En toen was opeens alles anders ... Aanvankelijk was 
er schrik bij veel mensen en ook een zekere mate 
van opwinding. Adrenaline zorgde voor energie om 
te schakelen van het oude naar het nieuwe. 
Toen die eerste adrenalinestoot wegzakte, klopten bij 
het bedrijfsmaatschappelijk werk medewerkers aan 
die worstelden met de balans tussen werk en privé. 
De scheidslijn tussen het moment waarop het werk 
stopt en dat waarop ontspanning begint, vervaagde 

doordat de werkplek thuis was en de laptop bij 
menigeen op de keukentafel stond. 

Naarmate de tijd vorderde en duidelijk werd dat corona 
niet na een paar weken of maanden zou verdwijnen, 
ontstonden er andere hulpvragen. Binnen teams ont-
stond soms wrijving door het verschil in zienswijze op 
de maatregelen; de een was angstig en voorzichtig, de 
ander juist relativerend of laconiek. Ook waren er meer 
dan normaal energetische klachten; mensen klaagden 
over vermoeidheid. Onze breinen moesten schakelen 
van ‘live-dynamiek’ naar een ‘online dynamiek’ op 
het scherm. Onze beweegmomenten werden anders 
en bijna alle communicatie werd efficiënt; vergaderen 
via Teams is veel ‘technischer’ en maakt het minder 
makkelijk spontaan te reageren. Onze gesprekjes in 
de wandelgangen en bij koffieautomaten bleken meer 
van belang dan we ooit dachten. Het ongedwongen 
karakter ervan en de soms luchtige onderwerpen of 
grapjes laadden ons meer op dan we wisten.  

De corona-werkelijkheid doet iets met ons brein. 
We maken minder oxytocine aan, omdat we niet 
kunnen aanraken, nabij zijn en knuffelen. Oxytocine 
maakt dat we ons blij, opgeruimd en gelukkig voelen. 
We zijn bijna een heel jaar in een andere staat van 
doen geweest. Als er dreiging is of een grote verande-
ring op ons afkomt, gaan we in de overlevingsstand. 
Daarbij zorgen ons zoogdierenbrein en reptielenbrein 
ervoor dat we minder bezig zijn met redeneren en de 
beschaafdheden die we geleerd hebben, maar meer 
met eerste impulsen. 

54 | | 55 



56 | | 57 

We zijn gericht op zelfbescherming en overleven, 
worden egocentrischer en zijn minder empathisch 
naar anderen. Tijdens de eerste lockdown zag je 
bijvoorbeeld dat mensen gingen hamsteren. En toen 
de periode van weinig contacten – en dus weinig 
aanmaak van oxytocine – in met name het najaar 
langer duurde, merkten we dat het aantal somber-
heidsklachten bij een grote groep mensen groeide. 

Het afgelopen jaar zijn er mede daardoor meer 
trajecten geweest bij het bedrijfsmaatschappelijk werk 
dan in 2019. Toen waren dat er 69 en in 2020 waren 
het er 93.  
We zagen dat het verschil in ‘coping strategie’ enorm 
was: de verschillende manieren waarop je omgaat 
met zorgen, veranderingen of andere zaken die op 
je afkomen. Sommige mensen hebben vooral een 
mentale coping strategie, zoals bijvoorbeeld de 
behoefte om betekenis te geven aan wat er gebeurt en 
gebeurde. Anderen hebben meer een actie-strategie; 
voor hen was het helpend om een nieuwe structuur 
te zoeken en creatieve uitvindingen te doen om toch 
contact te onderhouden. Er werd bijvoorbeeld met 
elkaar gewandeld of er werden borrelsessies via 
Teams georganiseerd.  
Er waren mooie uitvindingen en bemoedigingen naar 
elkaar. Ontzettend veel mensen zijn veerkrachtig en 
leggen nadruk op de positieve dingen. Als bedrijfs-
maatschappelijk werker ben ik desalniettemin bezorgd 
over de balans tussen draagkracht en draaglast van 
de medewerkers. Er zijn te veel mensen vermoeider en 
somberder dan eerder in hun leven. 

Ik wens alle Deltion’ers de moed om corona-proof 
contact te zoeken voor steun als dat nodig is. 
Verder wens ik iedereen een goed nieuw evenwicht 
en de zin om uit te kijken naar de lentezon.  
 
 

 

jij@Deltion: Vitaliteit & 
Ontwikkeling
door Ivo Reimink en Caroline Klootwijk

Jij@Deltion is dé online omgeving binnen Deltion 
waar alle medewerkers terecht kunnen voor informatie 
over het aanbod van activiteiten rondom vitaliteit en 
ontwikkeling. De gelijknamige app en het portaal 
bundelen alle activiteiten die Deltion als werkgever 
biedt rondom deze thema’s.

Jij@Deltion is het afgelopen jaar ontwikkeld om een 
grotere bewustwording bij medewerkers te creëren. 
Daardoor pakken zij zelf hun verantwoordelijkheid 
voor hun eigen vitaliteit en ontwikkeling. Regelmatige 
acties wijzen medewerkers via de app en het portaal 
op de diverse activiteiten die Deltion biedt en die 
aan de hand van bepaalde thema’s in de etalage 
worden gezet. 

Deltion staat met jij@Deltion stil bij het welbevinden en 
het welzijn van zijn medewerkers. En wil hen daarmee 
stimuleren actief bezig te zijn met hun eigen energie 
en groei, hun vitaliteit en ontwikkeling. Een en ander 
draagt uiteraard ook bij aan een reductie van het 
verzuim onder medewerkers. 

Vitaliteit
Vitaliteit betreft zowel de mentale als de fysieke 
gezondheid van de medewerker. Fluitend naar het 
werk gaan, vol energie om het beste van zichzelf te 
geven en de ander te laten groeien, is immers alleen 

mogelijk als je lekker in je vel zit, zowel mentaal als 
fysiek. Als je mentaal fit bent, sta je positiever in het 
leven en kun je beter omgaan met stress, verande-
ringen en tegenslagen. Bij fysieke fitheid denk je al 
snel aan gezond eten en sporten, maar ook structuur, 
ontspanning en een goede nachtrust zijn hierbij heel 
belangrijk.

Ontwikkeling
Deltion staat als Lerende Organisatie voor een ‘leven 
lang leren’. We hebben op het gebied van zowel 
persoonlijke als professionele ontwikkeling een ruim 
aanbod aan workshops, trainingen en opleidingen. 
Medewerkers krijgen hiermee de kans om bij te leren 
op hun vakgebied, nieuwe vakgebieden te ontdekken 
of hun persoonlijke vaardigheden te vergroten. 

Inmiddels maken ruim 300 medewerkers gebruik van 
de app en hebben 1.200 mensen zich aangemeld 
op de portal. Door gerichte acties en nieuw aanbod 
verwachten wij in het nieuwe jaar nóg meer collega’s 
te verwelkomen bij jij@Deltion.

Scan de QR-code en 
activeer de app!
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In totaal zijn er ruim 14 fulltime formatieplaatsen 
ingevuld (circa 44 procent van de taakstelling), 
verdeeld over 37 mensen. 

Helaas hebben de thuiswerkmaatregelen door corona 
de nodige impact op de invulling van de Banen-
afspraak binnen Deltion gehad. Er zijn dan ook binnen 
de colleges en diensten geen banen meer bij gekomen. 
De aandacht is verlegd naar behoud van banen en 
naar begeleiding op afstand. 
Van vijf medewerkers hebben we afscheid genomen 
door niet-corona-gerelateerde oorzaken. Twee mede-
werkers zijn op eigen verzoek uitgeschreven uit het 
doelgroepenregister van de Banenafspraak en tellen 
om die reden niet meer mee voor de Banenafspraak.   

Samenwerking met 
Balanz Facilitair
Er is ook succes te melden. De groei van het aantal 
mensen ten opzichte van 2019 is namelijk grotendeels 
gerealiseerd door de samenwerking met een extern 
bedrijf, Balanz Facilitair. De medewerkers die in dienst 
zijn van dit bedrijf, bij Deltion werken én in het doel-
groepenregister Banenafspraak staan, tellen voor de 
Quotumwet bij Deltion mee. 
Sinds februari 2020 verricht een groep medewerkers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding 
van een meewerkend voorman/-vrouw additionele  
facilitaire werkzaamheden. Deze groep is gestart met vier 
medewerkers en bestaat nu uit twaalf medewerkers. 
Deze mensen ontwikkelen zich zowel in het werk 
als privé goed. Denk hierbij aan steeds zelfstandiger 

functioneren, betrokkenheid voelen bij de organisatie 
en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. 
Ook is men sociaal en collegiaal betrokken. Dit werkt 
door tot in ieders eigen thuissituatie, waardoor deze in 
veel gevallen veel stabieler is. Ook wordt een positieve 
ontwikkeling in verzuim gezien en zijn de medewerkers 
vitaler dan op het moment van de start. 

Ruim baan voor 
medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt
door Jolanda van Rosmalen

Veel mensen met een arbeidsbeperking staan langs de 
kant van de arbeidsmaatschappij en zitten werkloos 
thuis. De meesten van hen willen dolgraag werken 
en doen veel moeite om aan een passende baan te 
komen. Maar hun arbeidsbeperking belemmert hen 
en geeft hun juist daardoor veel minder mogelijkheden. 
Om deze groep mensen een steuntje in de rug te 
geven, is er de zogenaamde Banenafspraak. Dat is 
een afspraak tussen werkgevers, werknemers en de 
overheid om banen in te vullen met mensen die een 
arbeidsbeperking hebben. Deltion voelt zich maat-
schappelijk verantwoordelijk om invulling te geven 
aan de Banenafspraak. Wij zetten ons dan ook in om 
deze groep een kans te geven deel te nemen aan 
de arbeidsmarkt. 

Kijken naar mogelijkheden. 
Iemand een kans willen geven
Dat dit geen eenvoudige opdracht is, blijkt in de 
praktijk. De doelgroep vraagt over het algemeen om 
eenvoudige werkzaamheden, die repeterend van aard 
zijn en weinig vakkennis vragen. Goede begeleiding en 
het hebben van vaste aanspreekpunten zijn cruciaal. 
Soms moet een werkplek of functie aangepast worden 
of moeten we rekening houden met een inzet op 
andere uren dan wij binnen Deltion gewend zijn. 
Dit alles maakt deze opdracht moeilijk, en toch niet 

onmogelijk. Het vraagt vooral om anders (willen) 
denken en iemand een kans gunnen. En het vraagt om 
te kijken naar de mogelijkheden die iemand wel heeft, 
de talenten die iemand met zich meebrengt, in plaats 
van te kijken naar wat iemand vooral niet kan. 
Vaak komt er ook een langere inwerkperiode bij kijken. 
Maar wanneer mensen hun ideale aangepaste 
werkplek gevonden hebben, dan zie je dat het werkt! 
En dat mensen letterlijk opbloeien. 

De waarde van werk
Sta om deze reden eens stil bij de vraag: Wat betekent 
werk voor jou? Natuurlijk is een inkomen belangrijk, 
maar dat is niet waar het in de kern om draait. 
De waarde van werk zit voor de meesten van ons in 
het leveren van toegevoegde waarde. In de betrokken-
heid bij werk, bij studenten of klanten en bij collega’s. 
Het is fijn om een goede invulling van de dag te 
hebben en een dagritme. Ook is het goed om 
geprikkeld en uitgedaagd te worden, en om jezelf te 
ontwikkelen. En hoe mooi is het, wanneer je thuis bij 
het avondeten of op een verjaardag een verhaal over 
een gebeurtenis op het werk kunt vertellen? Dat we 
lachen met elkaar. Wanneer we ons dit realiseren, 
dan gunnen we dit toch iedereen? Dit is dan ook de 
reden waarom we binnen Deltion banen creëren voor 
mensen met een arbeidsbeperking. 

De resultaten in 2020 
In 2020 bedroeg de taakstelling op grond van de 
Quotumwet voor Deltion 2,35% van het totaal aantal 
verloonde uren: circa 32 fulltime formatieplaatsen. 
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Jubilea 2020
In 2020 waren 7 collega’s 25 jaar in dienst bij Deltion 
en zijn rechtsvoorgangers. Maar liefst 66 collega’s 
waren 12½ jaar in dienst.

Ook vierden 8 medewerkers hun 40-jarig ambtsjubileum 
en 17 medewerkers hun 25-jarig ambtsjubileum.
  

In memoriam 2020
Op 20 januari 2020 is Charles Nuchelmans overleden. 
Charles werkte als loonbaanadviseur bij het 
StudentenSuccesCentrum. Hij is 66 jaar geworden.

Robert Dalman overleed op 29 februari 2020 op 
68-jarige leeftijd. Robert werkte als EHBO-examinator 
bij team SportEC.

Op 8 juni 2020 overleed Yvonne Grave. Zij werkte 
sinds 2007 als telefoniste en receptioniste en 
vanaf 2010 als administratief medewerker bij de 
Onderwijsadministratie. Yvonne werd 59 jaar.

Colofon
Het sociaal jaarverslag 2020 is een uitgave van het Deltion College, Human Resource Development.
Het is gedrukt op Planoplus Offset papier met FSC-keurmerk.
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