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Inhoudsopgave
Van de redactie

Heel simpel
Ieder jaar na de zomervakantie start bij mij het denkproces over het sociaal jaarverslag. Ik zet op 

een rijtje wat er dat jaar zo’n beetje speelde rondom ons sociaal beleid en probeer te komen tot 

een passend thema. Met in mijn achterhoofd alle thema’s die ik in de afgelopen jaren al eens had 

uitgelicht, liep ik een beetje vast. 

Ik besloot een aantal collega’s te vragen mee te denken. Bij de brainstorm gooide ik alle voorgaande 

edities van het sociaal jaarverslag op tafel en telkens als iemand een idee aandroeg, riep ik: 

‘Been there, done that!’ en wees dan een van die verslagen aan. Toch kwamen we langzaam maar 

gestaag verder in onze brainstorm. Tot op enig moment het kwartje viel. We stonden daar met z’n 

allen ideeën te spuien en ineens opperde iemand: waarom zoomen we niet verder in op ‘samen’? 

‘Samen’. Heel simpel, maar heel krachtig. Juist in deze tijd. Het thema was daar. We stonden daar 

samen zelf het goede voorbeeld te geven. En samen kom je verder, dat bleek maar weer. Je hoeft 

het niet alleen te doen! Trudy, Marlon, Merlinde, Sandra, Charlotte en José, dank jullie wel.

Op zoek naar mooie samenwerkingen buitelde ik al snel over vele, vele voorbeelden. Zowel samen-

werkingen tussen collega’s en teams binnen Deltion, als samenwerkingen met externen. 

Het was moeilijk kiezen. Wetende dat ik daarmee geen recht doe aan al die andere 

samenwerkingen, heb ik een bescheiden, diverse selectie gemaakt en vijf ervan 

uitgelicht. Een paar mooie staaltjes van samenwerken. Lees je mee?

Caroline Klootwijk
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Samen
In de zomer van 2011 solliciteerde ik bij Deltion naar de functie 

van voorzitter college van bestuur (CvB). Een van de documenten 

die ik in voorbereiding op dit traject inzag, en die maakte dat ik 

graag bij Deltion wilde werken, was het sociaal jaarverslag van 

2010 met de titel ‘Op weg naar evenwicht’. 

In dit jaarverslag stonden inspirerende verhalen over organisatie-

ontwikkeling, gezondheid en ‘samen leven en samen werken’. 

‘Samen’, vanuit de insteek samen de nieuw betrokken campus 

tot bloei brengen, als generaties samen werken binnen de (oplei-

dings-)teams en samen zoeken naar evenwicht tussen werk en 

privé. 

Het telefoontje van de toenmalige voorzitter van de Raad van 

Toezicht op 14 november 2011 zal ik nooit vergeten. Per januari 

2012 mocht ook ik een bijdrage gaan leveren aan de prachtige 

maatschappelijke taak waar Deltion voor staat. Nu, ruim tien jaar 

later voel ik nog dezelfde gretigheid bij te dragen aan de ambities 

van Deltion in het CvB, samen met Thea Koster in voor ons 

beiden een nieuwe rol.

In die afgelopen jaren zijn we gegroeid, in studentenaantallen, als 

organisatie in aantallen medewerkers en ook in maatschappelijke 

positionering en samenwerking.

Qua maatschappelijke positionering blijven begrippen als 

‘meedoen en excelleren’ van toepassing op onze inspanningen 

richting onze studenten. Verbreding van onze taak op het terrein 

van LLO (leven lang ontwikkelen) geeft onze organisatie nieuwe 

kansen te helpen bouwen aan het welzijn en de welvaart in de 

Regio Zwolle. Met als extra dimensie bij te kunnen dragen aan de 

bewustwording rondom de Sustainable Development Goals.

Qua samenwerken kunnen we ook spreken van een extra 

dimensie. Betrof in 2010 de samenwerking in de verhalen in 

ons sociaal jaarverslag met name de onderlinge samenwerking, 

het verslag over 2021 belicht ook de samenwerking met anderen 

buiten Deltion. Deltion als partner in het netwerk in en buiten de 

Regio Zwolle is niet meer weg te denken. Juist de kracht van 

samenwerking zoeken, ook met concullega’s, brengt realisatie 

van doelen dichterbij. Natuurlijk mag daar een gezonde rivaliteit 

in zitten, denk maar aan Feyenoord en ‘020’ . Zolang je maar 

weet dat je elkaar nodig hebt om te excelleren. 

Alleen dan kun je ‘samen 

het beste waarmaken’!

Bert Beun,

Lid college van 

bestuur

“De kracht van 
samenwerking brengt 

realisatie van 
 doelen dichterbij”



Samen D.O.E.N.

 Elkaars talenten leren kennen, 
 respecteren en inzetten in plaats 
 van alles alleen te doen 
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Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst voor 

alle adviseurs over project Teamkracht – 

nog vóór het coronatijdperk – ontstond 

het initiatief om elkaar als adviseurs van 

de colleges Sport, Opvoeding & Maat-

schappij (SOM) en Welzijn & Gezondheid 

(W&G) op te zoeken. Met de vraag ‘Hoe 

kunnen wij elkaar vinden om dit project 

te versterken?’, gingen onder andere 

Sandra van Arkelen, Gerdien van den 

Brink, Anne-Marie Ophoff, Linda Blok en 

Siefko Oosterhuis met elkaar om tafel. 

Sandra: “Door de komst van de co-

ronapandemie en alle veranderingen 

die deze met zich meebracht, kwam 

het niet direct tot een daadwerkelijke 

afspraak. De focus lag op het realiseren 

van afstandsonderwijs en het trainen 

van leraren. Ondertussen werden de 

teamcoaches voor project Teamkracht 

opgeleid om werkplekleren in te zetten bij 

teambegeleiding. 

Na verloop van tijd zijn we elkaar dan 

toch, zij het online, gaan opzoeken.”

Gerdien: “Met Anne-Marie en Tjarde 

Gaastra, kwaliteitsadviseur, werkte ik voor 

de colleges SO&M en W&G samen aan 

de doorontwikkeling van het onderwijs. 

Op enig moment hoorden wij dat de 

adviseurs van de Deltion Academie bezig 

waren in kaart te brengen waar alle teams 

zoal mee bezig waren rondom dit thema 

- ‘Doorontwikkeling Onderwijs Echt Nu’ 

(D.O.E.N.) - en hoe zij de teams daarbij 

zouden kunnen ondersteunen. Ik dacht 

direct: maar daar zijn wij ook mee bezig! 

Het werd dus inderdaad tijd om elkaar 

op te zoeken. We kunnen elkaar immers 

beter helpen dan dat we dezelfde dingen 

dubbel doen. En vooral ook: onze krach-

ten bundelen! Ieder heeft zo zijn eigen 

expertise en het is goed om die van elkaar 

te kennen en bij elkaar te brengen. Laten 

we er ‘wij’ van maken in plaats van ‘zij’.”

Van links naar rechts: Sandra van Arkelen, Anne-Marie Ophoff, Linda Blok. Op de foto ontbreken Gerdien van den Brink en Siefko Oosterhuis. | 9
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Anne-Marie 
Ophoff

Sandra 
van Arkelen

Linda 
Blok

accountmanagers, leraren en LLO-pool. 

We hebben ze inmiddels allemaal geïn-

formeerd en hun gevraagd eens kritisch 

na te denken over hun mogelijke rol in 

dit traject. Een deel van deze collega’s is 

uitgenodigd voor de brainstormsessie.”

Sandra: “Uiteindelijk zou het zo moeten 

zijn dat het niet uitmaakt bij wie de vraag 

terechtkomt als er vanuit een team een 

vraag komt over team- of onderwijs-

ontwikkeling. En dat wij vervolgens met 

elkaar bepalen op welke manier we die 

vraag zo goed mogelijk kunnen beant-

woorden, ieder vanuit zijn eigen expertise. 

Het is niet alleen belangrijk dat de teams 

weten wie allemaal betrokken zijn en wie 

ze kunnen bevragen, maar ook dat ze het 

vertrouwen hebben dat de vraag hoe dan 

ook op de juiste plek terechtkomt.”

Over muren heen kijken

Gerdien: “Eerder leek het soms alsof we 

allemaal op ons eigen eilandje zaten. 

Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar 

nu weten te vinden! We willen graag dat 

teams over hun muren heen kijken, laten 

wij dat als adviseurs dan zelf ook doen. 

Elkaars talenten leren kennen, respecteren 

en inzetten in plaats van alles alleen te 

doen.”

Linda: “Als adviseurs zitten wij allen op 

een positie waarin we van de teams, 

de leraren en de organisatie vragen of 

ze ‘leerbaar’ willen zijn. Dat is waarvoor 

we hier op aarde zijn, om dingen anders 

te doen dan dat we eerder deden. Dat 

vraagt ook om naar het eigen handelen 

te kijken. Reflectief zijn draagt bij aan het 

zoeken naar oplossingen. Inmiddels heb 

ik wel geleerd dat ik dat niet in mijn eentje 

kan. Dat kunnen we samen beter.”

Anne-Marie: “Gerdien en ik merkten dat 

er ook zeer veel en heel diverse vragen 

vanuit de teams op ons afkwamen. Zo veel 

dat wij dachten: dat kunnen wij allemaal 

niet stroomlijnen en moeten we ook niet 

met z’n tweeën willen oplossen. Door de 

andere adviseurs op te zoeken en met 

elkaar in gesprek te gaan, kunnen we er 

samen mee aan de slag. Herkennen we de 

vragen, en waar kunnen we elkaar helpen 

en versterken? Er gebeuren zoveel toffe 

dingen binnen Deltion, hoe kunnen we 

dat in positieve zin gezamenlijk uitbuiten? 

Samen met Sandra, Siefko, maar ook 

Armand Hofstede en Corine Leusink, 

HR-adviseurs van onze colleges, zijn we 

gaan brainstormen.”

 

Integraal werken

Siefko: “Ik was net begonnen bij Deltion 

en ik vond het niet meer dan logisch om 

elkaar als adviseurs op te zoeken. Ik heb 

er dan ook nooit vraagtekens bij geplaatst, 

alleen maar uitroeptekens. In mijn vorige 

baan praatten we namelijk wel over inte-

graal werken, hier bij Deltion doen we het 

gelukkig ook echt.”

Sandra: “Wij zijn dat inderdaad echt gaan 

doen. Vanuit de Deltion Academie waren 

wij al bekend met het project Teamkracht 

en de rol van de teamcoaches hierin. 

Daarom is het heel belangrijk om ook 

hen bij onze samenwerking te betrekken, 

want zij kijken weer vanuit een heel ander 

perspectief naar deze thema’s.”

Linda: “Als een van de externe teamcoaches 

 vanuit project Teamkracht was het voor 

mij even zoeken naar de juiste vorm 

om met de teams aan de slag te gaan. 

Als teamcoaches hanteerden wij een 

vraaggestuurde aanpak; eerst luisteren en 

vragen wat een team nodig heeft, met in 

ons achterhoofd de ambitie van Deltion om 

een lerende organisatie te zijn. Wij merkten 

meteen al veel verwarring bij de teams 

op. Natuurlijk wilden ze best iets doen 

aan teamontwikkeling, maar ze moesten 

ook al bezig zijn met het vernieuwen van 

onderwijs. Alles moest in hun ogen tege-

lijkertijd! Voor ons werd duidelijk dat we 

de teams niet dienden als we dit vanuit 

Teamkracht alleen zouden doen, en dat 

wilden we ook niet. We willen hierin sa-

men optrekken met de andere adviseurs. 

Tijd dus om in kaart te brengen wie er nu 

precies allemaal rondom de teams staan. 

Welke adviseur is nu eigenlijk waarvan en 

wie doet wat precies?”

Anne-Marie: “Wij willen een middel 

ontwerpen, waarmee we collega’s helpen 

antwoorden te vinden op hulpvragen. 

Daarom zijn wij bezig met de organisatie 

en voorbereiding van een bijeenkomst 

met collega’s vanuit heel veel verschil-

lende expertises. Denk aan controllers, 

de projectleiders doorontwikkeling en 

kwaliteitsagenda, collega’s van Marketing 

& Communicatie en HRD, Facilitair, Deltion 

Business, SSC, examensecretariaat, MICT, 

Even voorstellen

Sandra van Arkelen en Siefko 
Oosterhuis zijn beiden senior adviseur 
Professionalisering bij de Deltion 
Academie. Anne-Marie Ophoff is 
adviseur Onderwijs bij de colleges 
SO&M en W&G en Gerdien van den 
Brink vervulde diezelfde functie tot  
1 januari 2022. Linda Blok is team-
coach vanuit project Teamkracht. 
Door elkaar en andere adviseurs van 
onder andere Kwaliteitszorg en HR op 
te zoeken, versterken en ondersteunen 
zij elkaar én de teams waarvoor zij 
werken.

“Er ‘wij’ van maken 
in plaats van ‘zij’”
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Anne-Marie: “We hebben ook zo ontzet-

tend veel kennis en kunde binnen Deltion. 

Ondanks dat zoeken we het toch nog 

heel vaak buiten Deltion, terwijl we 

gewoon zelf vét veel goeie mensen 

hebben zitten, dus dat is heel erg zonde.”

Openheid

Anne-Marie: “Ik merk dat ik door onze 

samenwerking zelf vernieuwd word in mijn 

denken. Linda denkt bijvoorbeeld heel 

anders dan ik, zij pakt problemen totaal 

anders aan. Door naar elkaar te kijken, 

werkt dat heel vernieuwend. Bovendien 

klim ik veel sneller dan voorheen in de 

chat om even af te stemmen.”

Linda: “Onze samenwerking betekent 

voor mij ook plezier. Af en toe heb je met 

elkaar ook persoonlijke gesprekken en dat 

is voor mij essentieel in het werk: iets van 

mijn collega zien. Dat bindt mij nog meer 

aan de gezamenlijke opdracht, omdat ik 

de mensen dan echt ken.”

Anne-Marie: “Die kracht zit ergens in 

die openheid, zowel op persoonlijk vlak 

als in het samenwerken. We hebben 

verbinding met elkaar op verschillende 

fronten, waardoor we enthousiast samen 

aan het pionieren zijn.” Sandra: “En het 

levert enorm veel energie op met elkaar, 

ook met de mensen die we inmiddels 

benaderd hebben. Zij vinden het allemaal 

belangrijk om aan te sluiten. Er zijn geen 

heilige huisjes en er is niemand die zich 

bedreigd voelt.”

Dezelfde ambitie

Linda: “Mijn ervaring bij Deltion is ook dat 

iedereen wel zoekt naar samenwerking en 

verbinding vanuit zijn eigen discipline. 

Ik hoor nooit iemand zeggen: ‘Dit is 

míjn koninkrijk hoor, daar mag jij niet in 

komen’.” Siefko beaamt dit: “Muurtjes, 

wantrouwen of onveiligheid; ik vind ze 

niet terug in de Deltion-cultuur. ‘D.O.E.N.’ 

is een mega-opdracht en een prachtige 

uitdaging. Die kun je niet in je eentje aan 

en dat wil je ook niet. Ik ervaar vooral 

diversiteit en bereidwilligheid, echt een 

verademing om op die manier samen 

te werken.”

Gerdien: “Voor mij is de kracht van onze 

samenwerking vooral het kijken naar 

waar je elkaar wél vindt, in plaats van 

kijken naar de verschillen. En voor ogen 

houden wat onze gezamenlijke opdracht 

is.” Sandra vult aan: “We dienen hetzelfde 

organisatiedoel en daarvan zijn we ons 

bewust. We weten elkaar te vinden en ik 

vind het mooi om te zien dat wij als werk-

groep dezelfde ambitie hebben.”

Anne-Marie: “We willen goed onderwijs 

bieden aan onze studenten, waarin zij zich 

kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd willen 

wij dat ook bij onze medewerkers ontwik-

keling zichtbaar is. Dat werkt vervolgens 

dan weer versterkend op ons onderwijs: 

samen worden we echt beter!”

Wil je meer weten 

over D.O.E.N.?

“Niemand 
die zegt: 
‘Dit is mijn 
koninkrijk hoor’”

12 |

Scan deze QR-code 
naar ons interne portaal 
(alleen voor medewerkers)
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Janny Veenstra en Petra Visser hebben 

een kort lijntje met Heleen Rompelman. 

Zij bellen Heleen regelmatig of 

vliegen haar in als er versterking of 

verheldering nodig is op het gebied 

van diversiteit en inclusie. En Heleen? 

Die staat altijd paraat. 

Petra: “Ik ontmoette Heleen toen ik voor 

het eerst bij Deltion de Coming Out-dag 

had georganiseerd. Zowel in de oost- als 

westvleugel bemensten wij vanuit het SSC 

een standje met informatie en er waren 

verschillende mensen van het COC bij 

aanwezig. Een van hen was Heleen. 

Zij viel mij direct op door haar laagdrempe-

lige manier van praten. Niet alleen met 

mij of Janny, maar ook met de studenten. 

Heleen heeft een grote openheid van 

spreken. Het klikte direct tussen ons, het 

voelde goed. Het jaar daarop kwam ze 

weer, en daarna weer.” 

Janny beaamt dit: “Heleen is een fijne 

sparringpartner. Zo twijfelden Petra en 

ik over het oprichten van een Gender & 

Sexuality Alliance (GSA) bij Deltion. Dat is 

het netwerk voor mensen met verschillen-

de seksuele oriëntaties, sekses, gender-

identiteiten en genderexpressies. Deden wij 

daar wel goed aan? De richtlijnen voor het 

opzetten van een GSA zijn vaak geënt op 

kleinere scholen. Zou het wel wat worden 

als wij als Deltion aanhaakten? Alleen maar 

vlagvertoon wilden we vermijden. En aan 

windowdressing doen we al helemaal niet, 

daar staan we totaal niet achter. Dus vroe-

gen wij Heleen met ons mee te denken.” 

Heleen gaf Janny en Petra direct het 

nodige zetje: “Ga door! Doe dit en dat, 

probeer zus of zo en ga eens praten met 

die en die. Ik voelde instinctief dat het goed 

zat. Ik zag hun enthousiasme, hun liefde. 

Petra en Janny zijn oprecht betrokken, niet 

alleen vanuit hun professionaliteit, maar 

vanuit het hart. Hun hart zit in dit werk.” 

Kleurrijke samenwerking

14 |

 Oprechte betrokkenheid, niet alleen vanuit 
 professionaliteit, maar vanuit het hart 

Van links naar rechts: Petra Visser, Heleen Rompelman, Janny Veenstra.
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Jezelf zijn

Petra vervolgt: “Bij Deltion moet iedereen 

zich thuis kunnen voelen. Wij hebben 

bewust aandacht voor diversiteit, voor 

verschillen in culturele en sociale achter-

gronden en geaardheid. Samen met 

studenten vormt GSA Deltion een netwerk 

dat ervoor zorgt dat niemand alleen hoeft 

komen te staan. Je mag hier jezelf zijn, 

iedereen hoort erbij. Voor mij is Heleen als 

persoon zelf de vertegenwoordiging van 

‘jezelf zijn’. Heleen is ‘gewoon’ Heleen. 

Iemand van dichtbij, nota bene uit onze 

eigen wijk. Ze is letterlijk onze buurvrouw, 

die als ze uit het raam zou kijken, dagelijks 

naar ons kan zwaaien.” Lachend: “Helaas 

doet ze dat dan weer niet. Maar naast 

dat Heleen voor ons hét voorbeeld is van 

‘zichzelf zijn’, vertegenwoordigt zij 

tegelijkertijd COC Zwolle en Club T. 

Wij, vanuit het SSC, vertegenwoordigen 

Deltion. Ik vind het fijn dat het onderwijs 

en de belangenvereniging van de 

LHBTIQ+’ers elkaar op deze manier 

lekker makkelijk kunnen vinden en 

kunnen samenwerken.”

Roze Rita

Janny: “De Coming Out-dag is tevens een 

mooi voorbeeld van samenwerking met 

studenten. Op die dag verschijnt namelijk 

- inmiddels traditiegetrouw - Roze Rita 

ten tonele. In het begin vond ik het erg 

spannend om te doen, maar ik speel 

graag typetjes en ik wilde ook bijdragen 

aan diversiteit en inclusie en met name 

voor de LHBTIQ+-doelgroep. Naar goed 

voorbeeld van de ‘regenboogman’ in 

Enschede is toen Roze Rita geboren.” 

Petra: “Een gouden kans natuurlijk om 

aandacht te vragen voor de Coming 

Out-dag!” 

Janny: “Nadat ik een aantal keren in bij 

elkaar geraapte en synthetische roze 

kleding liep te zweten, kwamen twee 

studenten van de opleiding Mode met het 

idee een outfit voor Roze Rita op maat te 

maken. Zij gingen zelf in de weekenden 

als drag verkleed en wisten dus van de 

hoed en de rand. Ze gingen helemaal los! 

Een van hen heeft mij ook leren schminken 

en een heel mooie pruik voor mij gemaakt. 

Een prachtige samenwerking.”

Veiligheid scheppen

Petra: “Voor de organisatie van de 

Coming Out-dag beginnen Janny en ik al 

vlak voor de zomervakantie met de voor-

bereiding. We maken een planning en dan 

bellen we eerst met Heleen, die dan altijd 

direct opneemt en zegt: ‘Ja, natuurlijk 

kom ik! En ik neem mensen mee.’ 

Het is voor Heleen echt een feestje om 

naar Deltion te komen.” 

Heleen knikt: “Ja, dat klopt! Dat zijn voor 

mij hoogtijdagen, echt de krenten in de 

pap. De Coming Out-dag is voor mij wel 

een heel drukke dag, omdat ik namens 

het COC ook op andere plekken moet zijn. 

Maar ik kom zo graag naar Deltion. Je hebt 

op zo’n dag toch heel even toegang tot 

een stukje uit het leven van studenten en 

ik hoop op die manier een steentje bij te 

dragen aan een inclusieve maatschap-

pij, een tolerantere samenleving. Vanuit 

het COC weten wij dat mensen hier bij 

Deltion veilig zijn. Ik weet uit ervaring dat 

jullie er alles aan doen om de student 

zich geborgen te laten voelen en dat vind 

ik geweldig. Als ik klaar zou zijn bij het 

COC zou ik bij wijze van spreken nog heel 

graag een paar keer per jaar bij Deltion 

willen werken.”

Petra: “Wij schakelen Heleen ook regel-

matig in bij vragen waarop Janny en ik 

geen antwoord weten. Zo ontvingen wij 

vanuit het schoolmaatschappelijk werk 

een verzoek om een gesprek aan te gaan 

met een studente die had aangegeven 

aseksueel en bi-romantisch te zijn. Omdat 

wij niet wisten wat dat inhield, belden wij 

Heleen. Wij besloten deze studente een 

platform te bieden, samen met het COC. 

Juist omdat er nog zo weinig informatie 

over aseksualiteit is te vinden. Het meisje 

had zelf een mooie folder gemaakt en 

mocht tijdens de Coming Out-dag haar 

verhaal vertellen. Zo gaven wij haar de 

ruimte om ook ons iets te leren over dit 

onderwerp.”

Oprechte interesse

Heleen: “Ik heb zelf een transitie gehad 

en ik vind het bijzonder dat ik vanuit mijn 

ervaring hier bij Deltion met jonge mensen 

mag praten. Voorlichting geven op zich 

vind ik lastig, het heeft een belerende 

kant. Het gesprek aangaan vind ik veel 

fijner. Wat houdt iemand bezig? De 

verhalen komen in een gesprek gewoon 

makkelijker los. Bij Deltion ervaar ik altijd 

open armen en er is veel humor. Het is 

heel fijn samenwerken met mensen zoals 

Janny en Petra. Ik geef om hen en ben 

trots op ze. De samenwerking geeft mij 

heel veel energie. Voor mij is dat de kern 

én de kracht van onze samenwerking: 

geborgenheid bieden, oprechte interesse

Even voorstellen

Heleen Rompelman is voorzitter van 
COC Zwolle en oprichter van Club-T, 
dé ontmoetingsplek voor transpersonen 
in de regio Zwolle. Petra Visser 
en Janny Veenstra, beiden loopbaan-
adviseur bij het Studenten Succes 
Centrum (SSC) en betrokken bij GSA 
Deltion, werken veel samen met Heleen 
op het gebied van diversiteit en inclusie 
in de brede zin van het woord.

Heleen 
Rompelman (COC) 

Janny 
Veenstra 

Petra 
Visser 

“De intentie om de wereld beter 
te maken, dat gevoel delen wij”
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tonen en de intentie om iets te doen, om 

het beter te doen. Dat vind ik geweldig!”

Janny: “Dat gevoel delen wij. De intentie 

om de wereld beter te maken. En daar 

ook steeds een stapje verder in gaan en 

er samen over nadenken.” 

“En daarbij niets uit de weg gaan!”, 

vult Heleen aan. 

Petra: “Wij doen dit werk echt vanuit 

overtuiging. Er zit bij ons geen andere, 

verborgen agenda achter.” Heleen komt 

heel vaak verborgen agenda’s tegen: 

“Zeker als ik ergens kom namens de 

organisaties COC en Club T, maar ook 

als persoon vanuit de transgender- en de 

LHBTIQ+-community. 

Veel mensen willen iets van je, maar vaak 

niet het juiste. Als je dan, zoals hier bij 

Deltion, met oprechte interesse en liefde 

te maken hebt en samenwerkt met 

mensen die vanuit het hart zijn betrokken, 

voel ik me veel meer verbonden. Ik werk 

dan tien keer prettiger samen.”

Janny: “Wij delen die gezamenlijke passie 

en weten waar we het voor doen. Daar 

gaan wij met hart en ziel voor.” Heleen: 

“Ik hoop dat we dit nog jaren mogen 

volhouden.” Waarop Janny afsluit: “Aan 

enthousiasme ontbreekt het in elk geval 

niet, we zitten nog boordevol wilde ideeën!” 

Voor meer informatie:

COC Zwolle  

https://coczwolle.nl/ 

Club T 

https://coczwolle.nl/ontmoeting/

club-t 

GSA Deltion  

gsa@deltion.nl 

 

“Wij ervaren 
alle drie dat 
wederzijdse 
respect en dat 
werkt zo fijn 
samen” 

“Je mag hier jezelf zijn, 
iedereen hoort erbij”

18 |



20 | | 21

Statistieken & cijfers
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Toelichting gebruikte afkortingen collegenamen bij grafieken
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Verdeling OP-OBP uitzendkrachten  2019      2020      2021

OBP

  

OP

 0 50 100 
Aantal medewerkers

61

28

Verdeling OP-OBP  2019      2020      2021

OBP

  

OP

 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

1232

Aantal medewerkers

1159

1098

29,48%

31,46%

70,52%

68,54%

30,05%

42,03%

69,95%

69,10%

459

498

551 30,90%

40 61,54%

40 57,97%

38,46%25

29

Verhouding contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd  2020      2021

OT

BT

 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

392

1342

1391

Aantal medewerkers

315



26 | | 27

 Deltion verzuimcijfer       Deltion streefcijfer (in het jaar 2019 5%, in de jaren 2020 en 2021 4%)
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Stabilisering huidig 
ziekteverzuim vraagt om 
individuele aandacht en 

eigen verantwoordelijkheid
door Trudy Damkot

Na een bewogen jaar in de coronapandemie met een laag ver-

zuim in 2020, zette deze lijn zich ook in de eerste helft van 2021 

voort binnen Deltion. Een verzuimdaling zoals die zich in 2020 

ontwikkelde, was nog niet eerder zichtbaar binnen Deltion en was 

ook niet te vergelijken met een andere periode in de verzuim-

geschiedenis. Binnen de wisselende coronamaatregelen vond 

de verzuimbegeleiding zo goed als het kon plaats, met steeds 

aandacht voor de mogelijkheden. Gedurende de eerste helft van 

2021 bleef het percentage vrij stabiel, maar na de zomervakantie, 

bij de start van het nieuwe schooljaar, nam het verzuim toe.

Het totale verzuim steeg van 3,5% in 2020 tot 4,4% in 2021. 

Een forse stijging, die startte in september 2021 en die, ondanks 

de aangepaste werkomstandigheden als gevolg van corona, 

doorzette in het laatste kwartaal. De stijging liet zich zien binnen 

zowel het kortdurende als het langdurende verzuim. Met deze 

stijging is het verzuimpercentage weer op het niveau van 2019 

(4,41%). Destijds was er echter sprake van een dalende trend, 

nu van een stijgende.

Onafhankelijk van de ontwikkelingen als gevolg van corona blijft 

het voor 2022 een uitdaging om de ingezette stijging af te buigen 

en meer grip te krijgen op het lopende en het nieuwe verzuim. De 

focus op inzetbaarheid, het benutten van mogelijkheden en een 

goede begeleiding blijven cruciaal. Mede door de aanhoudende 

coronamaatregelen wordt meer en meer een beroep gedaan op 

de fysieke en mentale veerkracht van de medewerker. 

Ook minder beïnvloedbare factoren spelen een rol bij de duur 

van het verzuim. Denk aan wachtlijsten in de zorg voor gerichte 

behandelingen, onvoldoende kennis over (de duur van) een 

behandeling van long-covid, vertragende spoor2-trajecten met 

deels online begeleiding en minder werkervaringsplekken. 

Ook privéomstandigheden die te maken hebben met corona 

beïnvloeden de re-integratie niet positief. Of de werkzaamheden 

op de campus plaatsvinden of thuis, zoeken naar passende 

oplossingen en juiste interventies en een goed contact tussen 

leidinggevende en medewerker zijn van belang. Betrokkenheid 

en verbinding zijn daarbij cruciaal.

Medewerkers deden in 2021 ook een meer preventief beroep op 

zowel de bedrijfsarts als bedrijfsmaatschappelijk werker om in 

balans te blijven of om gerichte hulp te zoeken. In deze situatie 

neemt de medewerker zijn verantwoordelijkheid om te proberen 

verzuim te voorkomen en (deels) inzetbaar te blijven.

Aandacht voor de huidige situatie van de individuele medewerker 

en het goede gesprek over vitaliteit en inzetbaarheid zijn nu en 

in de komende periode essentieel, voor zowel de verzuimende 

medewerker als de niet-verzuimende medewerker. Het is én 

blijft maatwerk.



Logoloos

 Door de kracht van de Zwolse8 
 stond er binnen no time een 
 eigen coronateststraat 
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Binnen twee weken stond-ie er: 

de coronateststraat van de Zwolse8. 

Omdat onze medewerkers bij de 

GGD geen voorrang kregen, staken 

Inge van den Oever, Douwe Rijpstra, 

Trudy Damkot, Simone van Ruth en 

Agnes Sweitser de koppen bij elkaar. 

Zij stampten, onder leiding van 

Jan-Ernst van Driel en samen met de 

overige leden van de stuurgroep, in no 

time onze eigen teststraat uit de grond.  

Simone: “De GGD kampte met een tekort 

aan testcapaciteit. De wachttijden voor het 

testen van onze medewerkers liepen enorm 

op, waardoor veel lessen uitvielen. 

Daar moesten we iets mee. Ons college 

van bestuur vroeg zich af of wij hier zelf niet 

iets op konden bedenken. Een ding was al 

wel duidelijk: als we iets deden, zouden we 

het met de Zwolse8 doen. Samen met 

mijn collega Jan-Ernst van Driel, directeur 

Marketing & Communicatie, heb ik het 

opgepakt en zo is het balletje gaan rollen.”

Trudy: “De medewerkers van het primair 

en voortgezet onderwijs kregen voorrang 

bij de GGD voor het testen op corona, 

zodat het onderwijs zo veel mogelijk kon 

doorgaan. Wij als mbo, hbo, maar ook wo 

vielen buiten de boot. Tijd om onze krach-

ten te bundelen en zelf iets voor onze eigen 

medewerkers te organiseren.”

Douwe: “Al vrij snel hadden we een aantal 

spoedbijeenkomsten bij Deltion. Behalve 

Windesheim en Landstede was ook 

Cibap daarbij aanwezig. We zijn samen de 

mogelijkheden gaan verkennen, niet alleen 

vanuit onze maatschappelijke verantwoor-

delijkheid, maar ook om te kijken hoe we 

binnen het onderwijs krachten konden 

bundelen. Er ontstond een stuurgroep van 

contactpersonen en ook Hestia, gecertifi-

ceerd partner voor coronatests, werd erbij 

betrokken. Landstede bood de fysieke 

ruimte, Deltion pakte de financiën op en 

zo kreeg ieder zijn rol.”

Van links naar rechts: Inge van den Oever, Trudy Damkot, Agnes Sweitser, Douwe Rijpstra, Simone van Ruth.
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Win-win

Simone: “Direct vanaf het begin werkten 

we al intensief samen met Landstede, 

en later met Windesheim en Viaa. Ik was 

betrokken als directeur van het college 

Welzijn & Gezondheid van Deltion. 

Hieronder vallen de zorgopleidingen, 

waaronder de doktersassistenten. 

Ik zag direct kansen, omdat wij een groot 

tekort aan stageplaatsen hadden. Een 

eigen teststraat bood dus niet alleen onze 

medewerkers de kans zich snel te laten 

testen, ook konden we onze studenten 

een stageplek bieden: 1 + 1 = 2! In over-

leg met de Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs (SBB) kreeg dit initiatief 

de status ‘leerbedrijf’. De teststraat draai-

de in zijn geheel voor en door studenten, 

vanuit diverse opleidingen van Landstede 

en Deltion, zoals verpleegkunde, dienst-

verlening, facilitair en beveiliging. Vanuit 

Windesheim hielden hbo-verpleegkundi-

gen toezicht op de mbo’ers en studenten 

van Viaa waren supervisor. Ook werkten 

wij met floormanagers die de dagelijkse 

aansturing regelden, van wie Inge er 

een was die het meest op de teststraat 

aanwezig was.”

Inge: “Landstede verzorgde de faciliteiten 

en de hele inrichting in samenwerking met 

Hestia. Ik regelde het begeleiden van de 

studenten en zorgde ervoor dat zij ook 

daadwerkelijk leerrendement uit deze 

opdracht haalden. Het kostte wat tijd 

om studenten te werven, om te vertellen 

wat ze precies moesten doen én om hun 

ouders gerust te stellen. Die vonden het 

namelijk wel heel spannend dat wij hun 

kinderen aan corona gingen blootstellen.”

Agnes: “Vanuit Marketing & Communicatie 

zat ik dicht bij het vuur. Terwijl ons bestuur 

met Jan-Ernst en Simone overlegde, werd 

ik al gebeld door de secretaresse van 

Max Jacobsen, Hoofd Facilitaire Dienst-

verlening en Huisvesting bij Landstede 

Groep. Landstede bleek met dezelfde 

 

Agnes 
Sweitser

Simone 
van Ruth

Douwe 
Rijpstra 

(Windesheim)

Trudy 
Damkot

Inge 
van den Oever

(Landstede)

Even voorstellen

Douwe Rijpstra is manager student-
zaken en services bij Hogeschool 
Windesheim en vanuit die rol belast 
met het algemeen advies over en 
aansturing van coronazaken. Inge van 
den Oever is floormanager en coördi-
nator Covid-19 testen en vaccineren 
voor de Zwolse8 en werkzaam bij 
Landstede mbo. Samen met Trudy 
Damkot, re-integratiespecialist HRD, 
Agnes Sweitser, teamleider Marketing 
& Communicatie en Simone van Ruth, 
directeur college Welzijn & Gezondheid 
van Deltion, realiseerden zij namens de 
Zwolse8 een eigen coronateststraat.

“Soms moet je 
álles uit je handen 

laten kletteren, 
omdat je een 

klus te klaren hebt”
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vraag bezig te zijn. In eerste instantie 

verzorgde ik onze eigen interne communi-

catie binnen Deltion, maar al snel ook 

die binnen de Zwolse8. Het was nodig 

om elkaar goed aangehaakt te houden.”

Inge: “Onze samenwerking was zo 

goed omdat we er allemaal heel erg de 

noodzaak van inzagen. Wij vonden het 

heel belangrijk dat het onderwijs doorging 

en dat we het tekort aan stageplaatsen 

konden aanvullen. Tegelijkertijd wilden wij 

onze maatschappelijke verantwoordelijk-

heid hierin nemen. We hadden hetzelfde 

doel voor ogen.”

Douwe: “We zijn eigenlijk gewoon 

begonnen, gewoon gaan dóén. Je kunt 

vanuit ieders perspectief denken over wat 

kan en mag, maar je kunt ook gewoon 

aan het werk gaan en de dingen waar je 

tegenaan loopt, oplossen. Die pragma-

tische manier van werken heeft er zeker 

aan bijgedragen dat de teststraat er zo 

snel stond.”

Zwolse8 op de kaart

Inge: “Agnes heeft qua communicatie 

echt een giga-klus geklaard. De Zwolse8 

was binnen Zwolle al een begrip, maar 

werd hierdoor ook landelijk op de kaart 

gezet. Als je bij de Mbo-raad of SBB 

‘Zwolse8’ zegt, weet iedereen waar 

je het over hebt. Daar ben ik enorm trots 

op. SBB nomineerde onze teststraat 

bovendien als een van de meest vernieu-

wende leerbedrijven in deze periode. 

We sleepten met ruim 35% van de 

stemmen de prijs binnen! Het leverde ons 

veel bekendheid op.”

Agnes: “Het was natuurlijk ook echt uniek 

wat we deden. De teststraat was amper 

open of er stond al landelijke pers op de 

stoep. De combinatie van deze samen-

werking tussen acht Zwolse scholen, de 

inzet van studenten en het winnen van 

deze prijs sprak mensen enorm aan. 

We deden het niet alleen voor eigen

medewerkers, maar ook voor onze 

eigen studenten.

Daarnaast hebben wij in samenwerking 

met de GGD in het voorjaar ook nog 

eens circa vijfenveertig studenten van de 

opleidingen Verpleegkunde en Doktersas-

sistent kunnen inzetten bij het vaccineren, 

ook een prachtige leerervaring voor hen.”

Niet alles zat mee

Inge: “Ik zat er even doorheen toen we 

in januari een nieuwe lichting studenten 

nodig hadden en veel teams de hakken in 

het zand zetten. Ze vonden dat studenten 

er niks leerden en zelf zaten zij aan hun 

taks qua digitaal lesgeven. Ik voelde me 

machteloos, ik kon de teststraat toch niet 

zomaar sluiten en honderd man voor een 

dichte deur laten staan? Ik belde Simone. 

Soms was het nodig dat andere mensen 

even aan die boom rammelden.”

Simone: “De teams die het niet zo zagen 

zitten, zeiden achteraf dat onze studenten 

in en door de teststraat meer hebben 

geleerd dan tijdens hun reguliere stages. 

Dat vind ik echt het grootste compliment 

dat we kregen. Daarna was het omge-

keerd en vroegen de teams zelf wanneer 

ze weer studenten konden sturen. Een 

mooie overwinning! Het was niet meer dat 

we studenten nodig hadden om de test-

straat te vullen, maar dat we de teststraat 

nodig hadden om onze studenten hun 

stage in te laten vullen.”

Douwe: “Ik vond het wel eens lastig om 

de balans te vinden tussen de belangen 

van de GGD en de eigen teststraat van 

de Zwolse8. De GGD keek een beetje 

met argusogen naar ons initiatief, want 

zij vonden dat dit toch vooral hún verant-

woordelijkheid was. Ook waren zij kritisch 

over het feit dat ons accent enigszins 

verschoof van alleen PCR-testen naar 

ook sneltesten.”

“De teststraat 
was amper open 
of er stond al 
landelijke pers 
op de stoep”

34 |
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Jij bent in deze coronacrisis níét op de 

bank gaan zitten, maar je hebt gedaan 

wat je kon. Je hebt laten zien dat je 

flexibel bent, dat je kunt schakelen en dat 

je je inzet voor een maatschappelijk doel.’ 

Dit hebben wij studenten, maar ook 

docenten, mogen laten inzien: dat het 

leven niet altijd maakbaar is en dat je soms 

álles uit je handen moet laten kletteren 

omdat je een klus te klaren hebt!”

Trudy: “Mij werd duidelijk dat bij veel 

mensen het lontje steeds korter werd en 

het ongeduld groeide door alle spanning 

en onzekerheid in die periode. Mijn colle-

ga’s van de servicedesk HRD ontvingen 

wel eens boze telefoontjes van medewer-

kers over het feit dat ze niet dezelfde dag 

nog terecht konden in de teststraat. 

Wij werkten al met man en macht aan 

uitbreiding, maar iedereen wilde sneller 

dan snel en sommigen gingen net even 

te ver in hun manier van reageren.”

Agnes: “Er waren zelfs mensen die 

gewoon zonder afspraak naar de 

teststraat kwamen! Wat mij verder 

nog bijstaat is het moment waarop de 

coronamelder gelanceerd werd, vlak voor 

de kerstvakantie. Mensen die meldingen 

hadden ontvangen, wilden zich direct 

laten testen. Dat vroeg echt iets van de 

flexibiliteit van de straat. Dan weer 

moesten we opschalen, dan weer af-

schalen, maar keer op keer wisten we de 

straat toch aan de vraag aan te passen.”

De kracht van de Zwolse8

Simone: “Voor mij zit onze kracht in het 

logoloos samenwerken. Het maakte niet 

uit van welke school je was, we hadden 

met elkaar een klus te klaren. Dat bracht 

ons in een flow en dat gaf zoveel energie! 

We hebben alle vrijheid gekregen om het 

te doen op een manier die bij ons paste 

en daar heeft een ieder maximaal zijn bij-

drage aan geleverd. Ik vond het hartstikke 

fijn om dat zo mee te maken. Ik kijk er 

met plezier op terug, het is echt iets waar 

we trots op mogen zijn. We hebben er 

vanuit passie aan gewerkt. Niet omdat 

het moest, maar omdat het mocht.”

Agnes: “Het vroeg veel energie, maar 

het gaf inderdaad ook veel energie om 

dit met elkaar te doen. Daardoor kun je 

samen ‘zomaar’ iets bewerkstelligen, wat 

je van te voren niet had kunnen beden-

ken of plannen.” Douwe vult aan: “Door 

het samen te doen en onze krachten 

te bundelen, was er meer mogelijk qua 

organisatiekracht en impact.” 

Trudy: “Wij waren als het ware een multi-

disciplinair team, iedereen had zijn eigen 

inbreng en juist dat leverde die meer-

waarde op. En we keken niet alleen maar 

naar de beperkingen, maar vooral naar de 

mogelijkheden, om zo bij te dragen aan 

de inzetbaarheid van de collega’s.”

Inge sluit af: “Aan de aanpak van deze 

wereldwijde crisis hebben wij op deze 

manier ons steentje mogen bijdragen, met 

onze studenten voorop. Wij hebben het 

kunnen faciliteren, zodat zíj het konden 

doen. Tegen studenten zei ik: ‘Zet dit 

werk op je CV of in je portfolio. 

“Onze kracht zit in het 
logoloos samenwerken”

Meer informatie:

Alle acht hbo- en mbo-scholen in Zwolle hebben de handen ineen 

geslagen en vormen met elkaar de Zwolse8. Een belangrijke samen-

werking in een regio waar deze acht instellingen beroepsonderwijs 

bieden aan ruim 40.000 studenten. 

In december 2021 is opnieuw de samenwerking gezocht en zijn 

circa vijftig mbo-studenten van de opleidingen Verpleegkunde, 

Verzorgende en Doktersassistent gestart in de vaccinatiestraat van 

de GGD om te zorgen dat zorgmedewerkers in de regio versneld 

een boosterprik konden krijgen. 
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Deltion is de eerste school in 

Nederland die twee Virtual Reality-

trainingsprogramma’s van KLM heeft 

geïntegreerd in de opleidingen van 

Luchtvaartdienstverlening. Angela 

Elting, Diane Smits en Nathalie 

Reinholtd-Regenbogen hebben daar-

mee samen met Daniël Schaatsbergen 

en Daisy Navarrete Schuiten een grote 

stap gezet in gepersonaliseerd leren. 

Diane: “De veroorzaker van dit alles ben ik. 

Al een jaar of drie, vier ben ik aan het 

onderzoeken hoe wij heel Deltion aan 

de VR (Virtual Reality) kunnen krijgen. 

Bij Luchtvaartdienstverlening kunnen wij 

in onze eigen omgeving niet alle praktijk-

situaties nabootsen, zoals het blussen 

van een brand in een stressvolle situatie 

of het aansluiten van de aviobrug. 

De VR-trainingen bieden hier uitkomst. 

Daarmee kunnen studenten belangrijke 

vaardigheden onder de knie krijgen en die 

bovendien regelmatig herhalen, waardoor 

het geleerde ook echt beklijft. Een grote 

meerwaarde voor het onderwijs.” 

Diane vervolgt: “Via LinkedIn kwam ik 

in contact met Chris Koomen van KLM. 

Chris had een bericht geplaatst over een 

bepaalde simulatie en ik dacht direct: dát 

is vet voor het onderwijs! Enige tijd later 

ben ik samen met collega Gert Siekmans 

gaan kijken bij KLM XR Centre of Excel-

lence, voorheen KLM Digital Studios. 

Alsof we een speeltuin inliepen, zo gaaf! 

Vele gesprekken volgden met verschillende 

mensen binnen KLM. 

Wat KLM op het gebied van VR ontwik-

keld had, zou echt een aanvulling zijn op 

het onderwijs. Dat realiseerde Werner 

Soeteman, manager Service Center Test 

& VR/AR zich ook. 

En van het een kwam het ander. Ik infor-

meerde Angela en zij reageerde direct 

enthousiast.”

Leren door te doen

38 | Daniël Schaatsbergen (links) en Angela Elting-Orie. Op de foto ontbreken Diane Smits, Daisy Navarrete Schuiten en Nathalie Reinholtd-Regenbogen.

 Door de VR-trainingen vallen er kwartjes bij de 
 studenten en gaan de procedures leven 
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Hobbels te nemen

Angela lacht: “Ten eerste moesten we 

Marijn Mooij overtuigen, onze collegedi-

recteur. Tijdens een feest op Schiphol ter 

gelegenheid van het 100-jarige bestaan 

van KLM, mede georganiseerd door onze 

studenten, kregen Marijn en ik de moge-

lijkheid de VR-training eens te proberen. 

We waren direct verkocht natuurlijk. Ten 

tweede hadden we vervolgens echt nog 

wel het een en ander uit te zoeken qua 

financiën en ICT, en moesten we het 

bespreken met het college van bestuur en 

andere betrokkenen.”

Diane: “Het had inderdaad nog heel wat 

voeten in de aarde, ook op ICT-gebied. 

Collega Henry Pater, informatiemana-

ger Digitalisering, zei dat ik bij Daniël 

Schaatsbergen moest zijn, want ‘die deed 

iets met netwerken’. Ik zocht contact met 

Daniël en legde hem uit wat wij wilden.”

Daniël: “Het was een enorme, maar erg 

leuke uitdaging om de VR-brillen goed 

werkend te krijgen! De brillen maken 

namelijk gebruik van het netwerk, maar ze 

raakten op een of andere manier continu 

de verbinding kwijt. Wat bleek: doordat je 

met de VR-bril rondloopt, schakelt-ie bij 

Deltion steeds over op een ander wifipunt. 

Zorgen voor één vast wifipunt was dus de 

oplossing.”

Grote betrokkenheid

Diane: “Fijn hoe Daniël met ons wilde 

meedenken. In de zomervakantie hebben 

we buiten met z’n tweeën met laptop, 

kabels en al een apart netwerk gebouwd, 

speciaal om de VR-modules te testen. 

Bij de eerste lessen liep Daniël spontaan 

ook even binnen om te checken of alles 

werkte en of het bereik goed was. En voor 

de lancering kwam hij zelfs speciaal terug 

van huis om het netwerk in de gaten te 

houden, terwijl hij zo druk was.” 

Angela: “Het was mooi om te zien hoe we 

deze klus allemaal naast onze normale 

werkzaamheden oppakten. Over de hele 

linie genomen was ieders rol duidelijk. 

Daardoor konden we goede afspraken 

maken en snel schakelen. Niemand kreeg 

hiervoor extra tijd, we deden het ‘gewoon’ 

omdat we het leuk vonden. Iedereen 

was hartstikke gemotiveerd om mee te 

werken. En als je allemaal wilt, dan gaat 

het ook werken!”

Diane: “Na de eerste VR-les die ik gaf, 

appten Marijn en Angela mij direct met de 

vraag hoe het was gegaan. Echt heel tof. 

De kracht van onze samenwerking zit ‘m 

echt in die korte lijntjes tussen ons allen. 

Als bijvoorbeeld iets niet werkt of ik heb 

een vraag, app ik Daisy en binnen no time 

heb ik antwoord.”  

Daisy: “De band tussen KLM en Deltion 

was er al sinds 2018. Deltion leverde 

namelijk altijd al stagiairs aan KLM en 

sinds een aantal jaar wordt de basistrai-

ning niet meer bij KLM maar op school 

gegeven. Door het contact dat ontstond 

tussen Chris en Diane via LinkedIn is het 

VR-balletje verder gaan rollen. Bij KLM 

onderzochten wij met welke trainingen uit 

onze portefeuille wij Deltion blij konden 

maken. Vooralsnog waren dat de Fire 

Safety training en de Aviobrug-training, 

maar ik kan me voorstellen dat we in de 

toekomst meer trainingen ontwikkelen die 

Deltion goed kan gebruiken. Zo zijn we 

momenteel bezig met een Slide Raft-trai-

ning, om te leren hoe je mensen veilig 

kunt evacueren.”

Intense beleving

Nathalie: “Voordat ik overstapte naar 

het onderwijs heb ik vierentwintig jaar bij 

KLM gevlogen. Daar maakte ik voor het 

eerst kennis met een VR-module. Op het 

moment dat je zo’n bril opzet, word je 

eigenlijk een beetje voor de gek gehou-

den. Je denkt toch écht even dat je daar 

werkelijk in die situatie staat.” 

Daniël: “Dat is inderdaad heel sterk van 

deze modules, de intensiteit die je ervaart. 

De training zit heel erg goed in elkaar en 

ik denk dat studenten van deze oplei-

ding daar ook echt iets aan hebben. De 

spanning die VR met zich meebrengt, de 

stress die je werkelijk ervaart. Je realiseert 

je weliswaar dat het VR is, het is natuurlijk 

niet echt. En toch voel je die spanning wel 

degelijk.”

Nathalie beaamt dit: “Juist dát maakt de 

VR-lessen zo’n ontzettend goede aan-

vulling op het onderwijs. Toen Diane met 

dit plan aankwam, wist ik dan ook direct: 

dit móéten we in ons onderwijs zien te 

krijgen, linksom of rechtsom. En het is 

gelukt! We zijn aan de slag gegaan en dit 

jaar heeft een eerste groep studenten er 

kennis mee gemaakt.”

Even voorstellen

Diane Smits is adviseur Onderwijs-
innovatie bij het MICT en voorheen 
senior leraar bij het team Luchtvaart-
dienstverlening (LVD). Haar enthousi-
asme over de mogelijkheden van 
Virtual Reality binnen het onderwijs 
sloeg over op Angela Elting-Orie, tot 
1 mei 2022 opleidingsmanager team 
LVD en Nathalie Reinholtd-Regenbogen, 
cabine-leraar bij LVD. Zij zochten de 
samenwerking op met Daisy Navarrete 
Schuiten, Product Owner van het 
VR-team van het XR Centre Of 
Excellence bij KLM. Zij schakelden 
collega Daniël Schaatsbergen, 
specialist Infra/Azure bij de dienst 
Automatisering Operations, in voor 
de techniek.

Daniël 
Schaatsbergen 

Angela 
Elting-Orie

“De VR-lessen geven zoveel 
meerwaarde aan ons onderwijs”

Diane 
Smits 

Daisy 
Navarrete 
Schuiten

(KLM)

Nathalie 
Reinholtd-

Regenbogen
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Al doende leert men

Nathalie vervolgt: “Dat was natuurlijk 

makkelijker gezegd dan gedaan, want we 

liepen wel tegen enige opstartproblemen 

aan. Maar al doende leert men. Bij iets 

nieuws kom je altijd hobbels tegen, en 

hordes die je moet nemen. Met dank aan 

Daisy en Daniël hebben we die over-

wonnen. Nu werkt het perfect! Het enige 

waar we nu nog naar op zoek zijn, is een 

grotere ruimte.”

Daisy: “Ja, ruimte is een van de moeilijk-

heden waar we tegen aanlopen, ook bij 

KLM. VR-trainingen vergen lege ruimte. 

En lege ruimte is én heel duur, én heel 

schaars. Nu gebruiken we leslokalen en 

schuiven we alle tafels en stoelen aan de 

kant. Maar het liefst willen we een grote 

loods of een ruimte zoals het Sweelinck-

plein bij Deltion!”

Toegevoegde waarde 

Daisy: “De VR-trainingen zijn voor Deltion 

echt een toegevoegde waarde op het 

onderwijs, wat voor KLM vervolgens nóg 

beter getrainde medewerkers oplevert. 

Zo is onze samenwerking voor alle 

partijen een prachtige win-winsituatie. 

Maar het reikt nog verder. Na Deltion 

meldde zich namelijk ook roc Albeda voor 

deze trainingen en inmiddels zijn we in 

gesprek met nog een ander roc. 

We hebben hiermee in Nederland echt 

iets ontketend in onderwijsland! Ik ben 

daar heel erg blij mee. Want is het niet 

heel erg zonde om zoiets voor jezelf te 

houden? Dat willen we als KLM helemaal 

niet. Het ontwikkelen van zo’n training is 

ontzettend kostbaar, daar wil je toch veel 

meer mensen van laten profiteren?”

Nathalie: “Ik kan wel zeggen dat een 

mooie wens van ons is uitgekomen. 

Door de VR-trainingen merk je dat er 

kwartjes vallen bij de studenten. De theorie 

en procedures die ze leren, gaan echt 

voor ze leven. Ze leren sneller en zijn veel 

meer betrokken bij de lessen, zonder dat 

ze ooit zelf daadwerkelijk in een vliegtuig 

zijn geweest. En de positieve toetsresul-

taten bevestigen het: door VR begrijpen 

studenten de procedures veel beter en 

passen ze die op de juiste manier toe.”

Daisy: “En dat is precies waar het om 

draait: learning by doing. En dat geldt 

niet alleen voor de studenten die het nu 

mogen ervaren, maar ook voor onszelf 

en deze mooie samenwerking.”

Voor meer informatie:

Deltion en KLM werken sinds 

2018 samen om het onderwijs en 

het werkveld nog beter op elkaar 

te laten aansluiten. Vandaaruit is 

ook de samenwerking gezocht 

op het gebied van Virtual Reality 

(VR), wat in het najaar resulteerde 

in de implementering van twee 

VR-trainingsprogramma’s in de 

opleiding Luchtvaartdienstverle-

ning. Studenten kunnen daarmee 

belangrijke vaardigheden oefenen, 

zoals het blussen van een brand 

en het aansluiten van de aviobrug. 

 

“Wij hebben 
echt iets 
ontketend in 
onderwijsland”
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De concurrentie voorbij

 Door te sparren en elkaar scherp te houden, 
 verandert je perspectief en kom je allebei tot 
 betere inzichten 
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Ze zijn elkaars concurrenten en toch 

werken ze nauw én met veel plezier sa-

men. Natasja Bosvelt en Joyce Kasteel 

lopen in hun werk als Skills-coördinator 

tegen dezelfde vragen en uitdagingen 

aan. En waarom zou je die niet samen 

oppakken?  

Joyce: “Ik ken Natasja vanaf het moment 

dat wij zo’n beetje tegelijkertijd het 

stokje overnamen van onze voorgangers. 

Nadat we elkaar eerst al tijdens lande-

lijke overleggen tegenkwamen, ben ik 

eens een kijkje gaan nemen bij ROC van 

Twente, waar Natasja de Nederlandse 

kampioenschappen Skills organiseerde. 

Zo kwamen wij steeds meer met elkaar in 

contact. Allebei vertegenwoordigen wij de 

grootste mbo’s en de grootste teams van 

Nederland binnen Skills en dat maakt dat 

we tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. 

We herkennen en erkennen dezelfde 

problemen. Het is prettig daarin met 

elkaar mee te denken en elkaar te helpen. 

Zo versterken wij elkaar en hoeven wij niet 

steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden. 

Als Natasja iets bedenkt, kan ik daar 

gebruik van maken en andersom.”

Natasja: “Onze samenwerking is de laat-

ste jaren intensiever geworden. Niet alleen 

in onze rol als Skills-coördinator, maar ook 

nu we operationeel zijn in het organiseren 

van wedstrijden. Als bij ons een kwalifica-

tiewedstrijd plaatsvindt, is Joyce bij mij te 

gast als auditor. Als er bij haar wedstrijden 

zijn, ben ik auditor bij Deltion.”

Joyce: “Als auditor ben je als het ware 

de scheidsrechter van de wedstrijd. 

Er is een jury die de wedstrijd en de 

opdracht inhoudelijk beoordeelt en wij 

houden als auditoren toezicht op het 

proces, zodat iedere kandidaat eerlijk en 

gelijk behandeld wordt.”

 

Gezonde concurrentie

Natasja: “Vanuit Skills komt elk jaar rond 

april de vraag aan welke wedstrijden onze 

mbo’s de komende editie willen meedoen. 

Wij als Skills-coördinatoren gaan dan de 

klassen in om voorlichting te geven en 

studenten te enthousiasmeren om in te 

stappen. Uiterlijk 1 november geven wij 

de namen van de deelnemers door aan 

WorldSkills Netherlands en dan houden 

we een informatieavond voor alle kandi-

daten. Dit jaar deden wij mee met 

41 beroepen. En Deltion …”

Joyce: “… met 42 beroepen!” Ze grijnst: 

“Een beetje onderlinge strijd mag er best 

zijn. Niet alleen tussen ons tweeën, maar 

het is er ook tussen Bert Beun en John 

van der Vegt, onze college van bestuur 

(CvB)-voorzitters.”

Lachend vult Natasja aan: “Dat is wel 

mooi hoor. Als ik bij ons CvB aangeef 

dat Twente meedoet met 41 beroepen, 

vraagt John direct: ‘En Deltion?’ Er leeft 

op een heel leuke wijze een gezond stukje 

concurrentie. ‘Wacht maar, Twente komt 

eraan!’, roepen wij dan naar elkaar.”

“Wij willen onze studenten laten 
shinen, een podium geven” 

Joyce Kasteel (links) en Natasja Bosvelt.
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dan weer samen. Zo versterken wij elkaar 

én anderen.”

Joyce: “Ook worden wij regelmatig gebeld 

om advies uit te brengen aan de landelijke 

organisatie.” Met een knipoog voegt ze 

toe: “En als we er niet om gevraagd 

worden, doen we dat ongevraagd! 

Natuurlijk wel pas nadat wij samen eerst 

onderling hebben afgestemd.”

Entree-opleidingen

Joyce: “Twee jaar geleden zijn Deltion en 

ROC van Twente een pilot gestart samen 

met Albeda en Zadkine. Wij wilden eens 

kijken of de Skills-wedstrijden ook zouden 

aanslaan bij onze studenten van niveau 1. 

Waarom zouden we immers niet het héle 

mbo-veld betrekken en niet alleen niveau 

2, 3 en 4? Ook binnen de Mbo-raad leef-

de deze wens en de raad ondersteunde 

de pilot dan ook van harte. Uiteindelijk is 

het niet bij de pilot gebleven en is het een 

volwaardige wedstrijd geworden, net als 

alle andere wedstrijden.”

Hoger level

Natasja: “De kracht van onze samenwer-

king is dat wij allebei het beste voor onze 

studenten voor ogen hebben. We willen 

hen laten shinen, een podium geven. Ze 

inzicht geven in waar ze heel goed in zijn 

en wij geven hun daarin dat extra zetje. 

Qua organisatie en betrokkenheid kunnen 

Joyce en ik veel toevoegen.” 

Joyce: “Onze samenwerking komt ook de 

kwaliteit van ons werk ten goede, doordat 

we veel van en met elkaar leren. Zo tillen 

we elkaar én ons werk naar een hoger 

level. Als je alleen werkt, en dat hebben 

we allebei ervaren, krijg je toch oogklep-

pen op. Door te sparren en elkaar te 

bevragen en scherp te houden, verandert 

je perspectief en kom je allebei tot andere 

en vaak betere inzichten.”

Meer informatie:

Skills Heroes zijn vakwedstrijden 

voor mbo-studenten die de kans 

krijgen om te excelleren binnen 

hun vakgebied. Het begint met 

een voorronde op de eigen 

school en de beste kandidaat 

mag zijn school vertegenwoor-

digen tijdens de landelijke kwa-

lificatiewedstrijden. Wanneer de 

student zich plaatst bij de beste 

acht, mag hij deelnemen aan het 

Nederlands Kampioenschap. 

De vakwedstrijden zijn gebaseerd 

op het kwalificatiedossier van 

de opleiding en kunnen worden 

opgenomen in het onderwijs-

programma. 

Joyce: “Nee, van harde concurrentie is 

zeker geen sprake. Wij gunnen elkaar 

echt het beste. Als Natasja’s studenten 

op het podium staan, juich ik net zo hard 

voor haar studenten mee als voor mijn 

eigen studenten. En zij voor die van mij.”

Natasja: “De maanden december, januari 

en februari zijn de maanden waarin de 

kwalificaties in het land plaatsvinden. 

Joyce en ik proberen daar dan vaak 

gezamenlijk heen te gaan. Mocht dat niet 

lukken, dan houden we elkaars kandi-

daten in de gaten. Toen ik een keer niet 

aanwezig kon zijn bij de kwalificatiewed-

strijden kreeg ik van Joyce steeds appjes 

met foto’s van mijn kandidaten. En bij het 

Nederlands Kampioenschap merkte ik 

een keer dat een van Joyce’ studenten 

zich niet oké voelde. Vervolgens belde ik 

haar om te zeggen dat het goed zou zijn 

als ze even een kijkje nam bij haar kandi-

daat. Dat doen we gewoon voor elkaar. 

Dus ook achter de schermen werken we 

samen. Maar dat merken onze kandidaten 

niet hoor!”

Joyce: “Als het niet goed gaat met een 

kandidaat van de ander, zou je natuurlijk 

ook kunnen denken: laat maar, weer 

een tegenstander minder. Maar met die 

bril kijken wij absoluut niet naar elkaars 

kandidaten. Juist omdat wij zoveel con-

tact hebben en intensief samenwerken, 

kunnen we dat voorkómen. Als er bij mij 

iets misgaat, wijst Natasja mij daarop en 

dat doe ik net zo goed bij haar.” 

Leading ladies

Natasja: “De samenwerking tussen 

Joyce en mij wordt ook landelijk steeds 

zichtbaarder. Andere mbo’s kijken naar 

ons en bevragen ons over hoe wij onze 

processen inrichten, als zijnde ‘best-

practices’. In Noord-Nederland passen we 

inmiddels een buddy-systeem toe; als er 

een nieuwe coördinator is, neemt een van 

ons die bij de hand en daarover sparren wij 

Joyce 
Kasteel 

Natasja 
Bosvelt

Even voorstellen

Joyce Kasteel is coördinator Skills 
Heroes en Excellentie bij Deltion. 
Natasja Bosvelt is haar evenknie bij 
ROC van Twente. Sinds 2007 is zij 
tevens teamleider van Team Nederland 
bij EuroSkills en WorldSkills. 
Door samen te werken tillen Joyce en 
Natasja de kwaliteit van hun werk 
naar een hoger plan.

“Wij juichen net zo hard 
voor elkaars studenten” 
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In memoriam 

Frank Schaafsma overleed op 28 juni 2021 op 

59-jarige leeftijd. Frank was ruim 20 jaar in dienst 

bij Deltion als leraar Nederlands en projectleider 

Generiek Onderwijs en Loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding. 

Op 11 november 2021 is Anne Oord overleden. 

Zij was werkzaam bij het team Hotel & Facility 

Management. Anne werd 45 jaar.

Jubilea 

In 2021 waren onze collega’s Wim Bakker, 

Karin van Brussel en Eltjo Siemens 40 jaar in 

dienst bij Deltion en zijn rechtsvoorgangers. 

In het afgelopen jaar waren 6 collega’s 25 jaar 

in dienst en 56 collega’s 12½ jaar. 

Ook vierden 11 medewerkers hun 40-jarig 

ambts-jubileum en 16 medewerkers hun 

25-jarig ambtsjubileum.

En waar ging het 
nog meer over?
door Martha Kats, bedrijfsmaatschappelijk werker 

In de spreekkamers van het bedrijfsmaatschappelijk werk ging 

het in het afgelopen jaar veel over draagkracht en ‘coping  

strategie’. Hoe ga je om met de verhoogde werkdruk en de aan-

passingen ten gevolge van corona, de angst voor het ziek worden 

of de moeite met en weerstand tegenover de maatregelen? 

En hoe ga je om met de verschillen die je ervaart tussen het 

gedrag en ook de denkwijzen van de mensen om je heen? 

Dat deze genoemde zaken invloed hebben op je gemoedstoe-

stand, is evident. Als persoonlijke worstelingen of stressoren 

in werk of privé de last die je draagt nog verder verzwaren, 

kan de balans doorslaan. Het kan dan zijn dat je draagkracht 

onvoldoende positieve input krijgt door ontspanning, ontlading 

of welk fenomeen dan ook dat zorgt voor het reduceren van 

het stresshormoon. Dit hormoon kan maken dat we meer gaan 

piekeren, neerslachtige gevoelens ontwikkelen en dat heeft 

impact op onze energiehuishouding en op ons oplossings- en 

werkvermogen. 

De corona-werkelijkheid doet iets met ons brein. We maken 

minder oxytocine aan, omdat we onder andere minder dicht bij 

anderen kunnen zijn. Oxytocine heeft een positieve invloed op 

onze gemoedstoestand en ook op ons vermogen om ons aan 

te passen, concessies te doen en te relativeren. Als we dat met 

z’n allen minder doen, verandert dat vanzelfsprekend iets in de 

dynamiek. Dit hebben we gevoeld binnen Deltion, in onze eigen 

sociale kringen en in de hele samenleving. Wat opviel, is dat 

de veerkracht leek te verdwijnen in dit tweede coronajaar. 

Daar waar in het eerste jaar ook aandacht was voor wat de 

stilte of het ‘cocoonen’ kon opleveren, was er dit jaar vooral een 

collectieve verminderde veerkracht door de teleurstelling dat 

het virus de wereld bleef teisteren. Het perspectiefloze van de 

situatie in 2021 en telkens weer de aanpassingen bij verande-

rende maatregelen waren voor veel mensen steeds moeilijker 

te incasseren. 

Afgelopen jaar maakten 137 medewerkers gebruik van het 

bedrijfsmaatschappelijk werk. Dat is meer dan in alle voorgaande 

jaren. In 2020 waren het er 93. De uren die beschikbaar waren 

voor Deltion zijn daarom opgehoogd. Vanuit Gimd is er met 

meer bedrijfsmaatschappelijk werkers voor Deltion gewerkt om 

geen wachttijden te ontwikkelen. 

In al deze gevallen ging het niet alleen maar over corona. 

De medewerkers die bij het bedrijfsmaatschappelijk werk aan-

klopten, waren ook niet altijd ziek; voor velen van hen was het 

verhelderend en inzichtgevend om een persoonlijk vraagstuk te 

bespreken met een professionele en neutrale deskundige op het 

psychosociale vlak. 

Ik vind het belangrijk om nog eens te benadrukken dat iedereen 

een beroep kan doen op het bedrijfsmaatschappelijk werk. 

Je hoeft daar geen ‘bepaald type mens’ voor te zijn. De ver-

scheidenheid aan mensen die in de spreekkamer zit, is enorm. 

En ook de vraagstukken verschillen in hoge mate. De belangrijk-

ste factoren van een traject bij het bedrijfsmaatschappelijk werk, 

zijn aansluiten bij de medewerker en het boven tafel krijgen van 

de kernvraag. Daarmee wordt ook duidelijk wat het doel van het 

traject kan zijn. 

Wees zuinig op je draagkracht. Wil je eens van gedachten wis-

selen over iets wat je bezighoudt? Meld je gerust. Het bedrijfs-

maatschappelijk werk is er ook voor jou.

Vertrouwenspersoon
door Tineke Binnema 

In 2021 deden in totaal 17 medewerkers een beroep op mij. 

Dat is er 1 meer dan in 2020. Een deel van de medewerkers 

kwam op eigen initiatief. Een ander deel werd doorverwezen 

door collega’s, de bedrijfsmaatschappelijk werker of anderen. 

Medewerkers hadden te maken met ongewenst gedrag, 

waardoor zij ervaarden dat het werken hen onaangenaam c.q. 

onmogelijk werd gemaakt. Als vertrouwenspersoon adviseerde 

ik de medewerkers, waardoor zij zich gesterkt voelden het 

gesprek met de leidinggevende aan te gaan, met positieve 

resultaten. Daarnaast deed ik meer interventies waarbij de 

coronamaatregelen een rol speelden, zoals het online lesgeven 

of het juist fysiek aanwezig moeten zijn. 

Interne klachtencommissie

De Interne Klachtencommissie, sectie Personeel, registreerde in 

2021 één klacht van medewerkers, uit het college Economie en 

Ondernemen. Deze klacht had betrekking op sociale veiligheid.  

De Interne Klachtencommissie heeft de klacht in behandeling 

genomen. Het advies van de commissie in deze zaak luidde: 

ongegrond. Het college van bestuur nam dit advies in zijn 

besluit over. 
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Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) is in 2021 eenentwintig keer bij 

elkaar geweest. Diverse aanvragen en notities van het college 

van bestuur (CvB) stonden op de agenda. Onderwerpen waren 

onder meer: uitvoering eigenrisicodragerschap WGA, regeling 

werving en selectie, ICT-reglement medewerkers, regeling 

gesprekkencyclus, de aanpassing van de ANW-hiaatverzekering 

en het starten van de nieuwe opleidingen Sign en Constructie- en 

Plaattechnoloog. Vanuit de raad van toezicht (RvT) ontving de OR 

ter bespreking de notitie over de rolwisseling binnen het CvB. 

In zeven bijeenkomsten met het CvB kwamen zaken aan de 

orde als: de algemene OR-verkiezingen, de werkkostenregeling, 

de rol van de OR bij de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), 

besteding van de NPO-gelden en de uitkomsten van het mede-

werkers-tevredenheidsonderzoek.

In november had de OR een gezamenlijke themabijeenkomst 

met de raad van advies, de raad van toezicht, directie, stu-

dentenraad en het CvB. Ook is vergaderd met de vakbonden, 

voorafgaand aan de overlegvergadering van vakbonden en CvB.

Als belangrijk succes ziet de OR de handhaving en versterking 

van de professionele ruimte van de medewerkers. Het speer-

punt voor 2022 is net als in 2021 het levensfasebewust-per-

soneelsbeleid. Daarnaast spant de OR zich in voor een betere 

beloning voor medewerkers. 

Het volledige jaarverslag van de OR vind je op de Portal in de 

Catalogus OR.

Jouw Uitwisseling
Ook in 2021 besloten alle deelnemende organisaties en bedrij-

ven het uitwisselingstraject Jouw Uitwisseling voor het tweede 

jaar op rij af te gelasten in verband met de coronapandemie. 

Of het traject in 2022 weer georganiseerd wordt, is afhankelijk 

van de dan geldende maatregelen rond de crisis. Berichtgeving 

hierover volgt op de portal.  

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

Lammie Prins en Jarissa Dijkstra-Smit zijn de winnaars van de 

Deltion Uitklinker 2021. Zij ontvingen hun prijs voor hun idee 

‘Het Studentenplatform’. Hoe mooi zou het zijn wanneer onze 

studenten écht alle kansen kregen om zich voor te bereiden 

op de maatschappij? Het Studentenplatform is een plek waar 

studenten en medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en onder-

steunen. Het aanbod wordt samen met de studenten bepaald 

en beweegt mee met de laatste trends en ontwikkelingen. 

Studenten vinden het platform via de studentenapp. Ze kunnen 

er terecht voor allerlei praktische cursussen onder leiding van 

medewerkers of andere studenten. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Hoe 

kook ik gezond met een laag budget?’, ‘Hoe regel ik mijn eigen 

geldzaken?’ of ‘Kleine klusjes in huis, hoe uit te voeren?’ 

Een tweede insteek van het platform is het werken aan vaar-

digheden die indirect worden verworven door het uitvoeren van 

allerlei ontspannende cursussen en activiteiten. Daarbij kun je 

denken aan ‘Schaken voor beginners of gevorderden’, ‘Drama-

lessen’ of ‘Dronefotografie’. 

Tot slot krijgt het platform ook een vraag- en aanbodfunctie. 

Bijvoorbeeld voor een student die een hardloopmaatje zoekt. 

Of voor een student van de opleiding Administratieve beroepen, 

die meekijkt met een verslag van een student van de opleiding 

Woninginrichting. Die vervolgens de ander weer helpt met kleur-

advies voor zijn studentenkamer. Om het uiteindelijke aanbod 

breed te houden, wordt samengewerkt met verschillende stake-

holders, zoals de gemeente, bedrijven - via het Praktijkloket – en 

Deltion Connect.  

De drie Deltion Opstekers van 2021 gingen naar Ramiro 

Martina voor zijn idee ‘Deltion FM’, naar Martina Birk-Schlothauer 

voor haar idee ‘Support For You’ en naar Jolanda Sluiter voor 

haar idee ‘Digitaal handboek ondersteuners’. Hieronder vind je 

een korte beschrijving van deze winnende ideeën.

Deltion FM
Met dit idee beoogt Ramiro Martina een nieuw leerbedrijf 

binnen Deltion. Een leerbedrijf dat de rol vervult van een online 

radiostation, dat verschillende radioprogramma’s en podcasts 

maakt over ontwikkelingen binnen en buiten Deltion. Hiermee 

wordt een podium geboden aan studenten, onderwijsteams, 

leerbedrijven, bpv-bedrijven en de overige relaties van Deltion, 

om zo hun eigen ervaringen met het mbo-onderwijs te delen. 

Instructeurs en leraren beheren het leerbedrijf en studenten 

voeren de werkzaamheden uit.

Support For You
Regelmatig krijgen eerstejaarsstudenten een voorlopig negatief 

studieadvies. Oorzaken daarvan zijn onder meer dat studenten 

moeite hebben met plannen en overzicht houden of om tot actie 

te komen. Ook komt het voor dat ze het lastig vinden om gemo-

tiveerd te blijven. Door een studentenmentor met ervaring in de 

opleiding aan een eerstejaarsstudent te koppelen, verbeteren 

volgens bedenker Martina Birk-Schlothauer de schoolprestaties 

van deze student, met een positief studieadvies als gevolg. 

Doordat er geen sprake is van een hiërarchische verhouding en 

de gesprekken op basis van vrijwilligheid plaatsvinden, spreek je 

hiermee de intrinsieke motivatie van de eerstejaarsstudent aan. 

Dat levert voor de student meer zelfvertrouwen en meer binding 

met Deltion op.

Digitaal handboek voor ondersteuners
Met deze Opsteker wil Jolanda Sluiter een digitaal handboek voor 

ondersteuners realiseren, waarmee zij veel tijd kunnen besparen. 

Het handboek bevat per taak een beschrijving met een link naar 

bijvoorbeeld een standaard brieftekst in de juiste huisstijl. 

Als nieuwe medewerker kun je op deze manier opzoeken welke 

taak je op welke manier moet uitvoeren. Daarnaast vind je in het 

handboek alle contactpersonen per college of zelfs Deltion-breed. 

Een nieuwkomer kan hiermee zelfstandig aan de slag en weet 

daardoor wie bereikbaar is voor welke vragen. Een goed hulp-

middel, zeker in coronatijd.

Young Deltion
door Joyce Kasteel

Voor het derde en laatste jaar op rij koos het bestuur van Young 

Deltion ervoor om in 2021 het thema ‘ont-moeten’ centraal te 

stellen. Een thema dat nog steeds actueel is in deze tijd van de 

coronapandemie. Het thema is tweeledig: het niet meer moeten 

van dingen (werkdruk) en het ontmoeten van elkaar. Dat laatste 

werd door corona een uitdaging.

In februari zijn wij het jaar gestart om elkaar te ‘ontmoeten’ met een 

gezellige online pubquiz. In maart vond de inspiratiesessie ‘Nee 

zeggen voor beginners’ plaats, door Martin Beld van FocusXL. 
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Het jaar 2021
Het jaar 2021 stond, net als 2020, in het teken van veel thuis-

werkmaatregelen als gevolg van de coronapandemie. Dit had 

een enorme impact op de invulling van de Banenafspraak 

binnen Deltion. Het aantal banen is in 2021 dan ook slechts 

beperkt uitgebreid. 

In totaal zijn er in 2021 ruim 16 fulltime formatieplaatsen ingevuld, 

verdeeld over 39 mensen die in het doelgroepenregister van de 

Banenafspraak staan. Dit is circa 43 procent van de taakstelling. 

Dit aantal is inclusief de groep mensen die via Balanz Facilitair bij 

Deltion werkt. Deze groep zorgt onder andere voor extra schoon-

maakwerkzaamheden, haalt gescheiden afval op, vult printer-

papier en desinfectieboxen bij en houdt de omgeving netjes. 

Wij zijn trots op de samenwerking met Balanz Facilitair. 

De groep werkt in een duidelijke structuur. Dit zorgt voor rust op 

de werkvloer. De dagelijkse begeleiding wordt als heel prettig 

ervaren door de groep. Er is oprechte interesse en aandacht 

voor de medewerker, ook wanneer het gaat om een moeilijke 

thuissituatie. Het verloop in de groep is laag en over het alge-

meen zijn de medewerkers gelukkiger dan voordat ze voor 

Deltion kwamen werken. Er zijn vele succesverhalen te melden, 

waarbij je kunt denken aan loonwaardeontwikkeling, stopzetten 

van een bijstandsuitkering of een uitstroom- of doorgroeisituatie.

In 2021 is er een mooi filmpje over deze groep gemaakt, 

dat het kijken waard is:

Tot slot
Voor de uitbreiding van het aantal banen op grond van de 

Banenafspraak was 2021, net als 2020, door de pandemie 

geen goed jaar. Toch vertellen de betreffende mensen met een 

grote glimlach op hun gezicht over het plezier dat zij hebben in 

hun werk en het steentje dat zij bijdragen aan de maatschappij. 

Als ik dat hoor, dan ben ik heel erg blij dat wij hun die kans 

hebben kunnen bieden. 

Een onderwerp dat onze jonge doelgroep raakt. Nee zeggen 

is iets wat velen van ons lastig vinden. Deze inspiratiesessie 

gaf ons praktische handvatten om hiermee aan de slag te 

gaan. Ook volgden wij in 2021 de inspiratieworkshop ‘Zakelijk 

tekenen’, waarin de Young Deltionners leerden om met een 

open mind te tekenen. Door middel van simpele lijnen en een 

visueel alfabet zijn we nu in staat om onze boodschap ook door 

tekeningen over te brengen. 

Daarnaast heeft het bestuur van Young Deltion gesproken met 

het college van bestuur over de midterm review. Daarin hebben 

we aangegeven wat er volgens ons belangrijk is om terug te zien 

in de strategische koers. In 2022 staat het thema ‘verbinding’ 

centraal. We hopen de coronapandemie dan, voor zover moge-

lijk, achter ons te laten en als Young Deltionners weer met elkaar 

in verbinding te komen en elkaar weer in het écht te ontmoeten. 

 

jij@Deltion: 
vitaliteit en 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. In de gelijk-

namige app en het portaal vind je alle activiteiten die Deltion 

als werkgever biedt rondom deze thema’s.

Ben je nog niet bekend met jij @Deltion?

Werken met een 
arbeidsbeperking 
door Jolanda van Rosmalen

Werk: een uitruil van tijd en geld? Of toch meer 
dan dat? 
“Werk geeft reden aan mijn bestaan. Met werk heb ik de moge-

lijkheid om mijzelf te ontwikkelen. Ik maak ergens deel van uit. 

Ik verdien een eigen inkomen. Ik heb een verhaal te vertellen. 

Ik voeg waarde toe.”

Herken jij je hierin? Ik hoop het van harte. Werk is immers zoveel 

meer dan een uitruil van tijd en geld. Dit geldt in ieder geval voor 

mij. Ook geldt dit voor mensen die door hun arbeidsbeperking 

niet of heel moeilijk aan het werk komen; voor hen is werk 

vinden en werk behouden helaas niet altijd vanzelfsprekend. 

Binnen Deltion zetten wij ons in voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt op grond van de Wet Banenafspraak en quotum 

arbeidsbeperkten. Deze wet is erop gericht om mensen met een 

psychische, cognitieve of fysieke beperking of een combinatie 

daarvan aan het werk te helpen. 

Veel collega’s denken mee om dit mogelijk te maken. Soms is het 

nodig om werk aan te passen. Vaak is een langere inwerktijd of 

meer begeleiding dan ‘normaal’ nodig. Of veel structuur en regel-

maat in het werk, of een aanpassing in tijd. Wat vooral belangrijk 

is voor mensen die een arbeidsbeperking hebben, is dat we kijken 

naar wat iemand heel goed kan, in plaats van naar de onmoge-

lijkheden. Eigenlijk betreft het altijd maatwerk. Iets wat voor jou 

misschien vanzelfsprekend is, is dat niet altijd voor iemand anders. 

De nieuwe collega, of dit nu iemand met een arbeidsbeperking 

is of niet, wil gewoon aan het werk. Hij wil waarde toevoegen, 

een dienst leveren, of een product. Hij wil ook graag uitgedaagd 

worden en zich ontwikkelen. Hij wil een inkomen genieten en een 

verhaal vertellen op een feestje. Heel gewoon, net als jij en ik. 

Scan de 
QR-code en 
activeer de app!

Scan de 
QR-code voor 

het filmpje!

Aantal mensen binnen Deltion behorende tot één 
van de doelgroepen van de Banenafspraak

 Aantal mensen werkzaam op 31-12 van het betreffende jaar      
 Aantal mensen werkzaam geweest in het betreffende jaar
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