
Blijf in 
beweging
Sociaal jaarverslag | 2019



2 | | 3 

Sociaal jaarverslag 2019 
Deltion College



| 5 

Inhoudsopgave

Van de redactie

In beweging blijven
Drie keer in de week loop ik hard. Met die beweging van mij zit het dus wel 
goed, in elk geval lichamelijk. Maar hoe zit het met mijn mentale beweeglijkheid? 
Van nature zeg ik veel en vaak ja, vooral op dingen die ik leuk vind. Bijkomend 
probleem is dat ik véél dingen heel leuk vind en me dus bijna overal met hart 
en ziel instort. ‘Kom maar, ik doe het graag’, hoor ik mezelf dan zeggen. 
Tot voor kort. Er lag ineens té veel op mijn bordje en daar kwam ik ’s nachts achter. 
Ik lag wakker. Voor mij een signaal dat ik aan de bel moest trekken. Je zou het 
werkdruk kunnen noemen. Werkdruk door te veel werkplezier. Ja echt, dat kan 
dus. Samen met mijn leidinggevende en collega’s kwamen we gelukkig snel tot 
een oplossing. Alleen al het idee dat die oplossing er kwam, gaf me weer lucht. 
Lucht om de dingen die ik doe weer met volle aandacht en plezier te doen. 
Lucht om ook eens te kijken naar wat ik in de toekomst zou willen doen. En met 
een beetje extra lucht is het natuurlijk ook fijner hardlopen. 

Martje Werkman, Erik Dahmen en Frank Schaafsma vertellen je in dit sociaal 
jaarverslag hoe zij in beweging zijn en blijven. Drie persoonlijke verhalen over 
werkplezier en soms ook werkdruk. Het een sluit het ander immers niet uit. 
Ook vroeg ik Alex Kooij, Jan Borst, Esther van der Sligte, Paul Ketelaar, Iteke 
de Jong, Heleen Zernitz, Rudi Dolphijn, Haico van der Kolk, Eline Berghuis en 
René Heldoorn naar hun werkplezier. Tien enthousiaste verhalen volgden. 
Over drijfveren en missies, samenwerken en ontwikkelen. Werkdruk versus 
werkplezier: Hoe ga jij ermee om?
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Vitaliteit vind ik meer dan een mooi woord. 
Het staat voor ‘energie, levendigheid, levens-
geest, levenskracht, levenslust, levensvatbaar-
heid, werkkracht’. Althans, dat is wat je krijgt 
als je het woord op een bekende zoekpagina 
intikt. Voor mij geeft deze opsomming weer 
dat het begrip slaat op veel facetten van het 
leven, zowel met betrekking tot het werk als 
de wereld buiten ons werk.
In dit sociaal jaarverslag staan we stil bij het 
verschijnsel werkdruk. Of eigenlijk, zoals je 
wilt en ook mijn voorkeur heeft, werkplezier. 
Over dit thema zijn in dit verslag mooie verhalen 
van collega’s opgetekend.

In 2019 hebben wij het werkdrukplan 2019-
2023 opgesteld. Nog niet veel van gemerkt 
wellicht? Dat zou kunnen, hoewel vrijwel ieder 
team of in ieder geval ieder college heeft 
kunnen profiteren van uitbreiding (of behoud) 
van de formatie van in totaal 70 fte in 2019. 
Het werkdrukplan beschrijft daarnaast tal van 
mogelijkheden, die we binnen Deltion al hebben 
om werkdruk te voorkomen of te verminderen; 
zaken die energie geven tijdens het werk, of 
die herstel na het werk bevorderen. 

Naast en in samenhang met het werkdruk-
plan is vitaliteit een strategisch speerpunt 
in de komende jaren en een soort positieve 
tegenhanger voor werkdruk: het bewust maken 
van en stimuleren tot een gezonde levensstijl, 
waarbij aandacht wordt besteed aan fysieke en 
mentale aspecten, evenals aan professionele 
en persoonlijke ontwikkeling. 

Daarbij gaan wij ervan uit dat iedereen zijn 
eigen verhaal heeft binnen unieke, persoonlijke 
en steeds veranderende omstandigheden. 
In de uitwerking van het werkdrukplan richten 
we ons dan ook op zogenaamd ‘levensfase-
bewust’ personeelsbeleid. Met deze opzet 
willen we via maatwerk proberen werkdruk 
te verminderen en werkplezier te vergroten. 
Zo hebben wij levensfasekaarten ontwikkeld, 
die leidinggevenden en medewerkers kunnen 
ondersteunen in het zoeken naar oorzaken 
van werkdruk en mogelijke tegenmaatregelen. 
Zo hebben de startersfase, de spitsuurfase, 
de balansfase en ten slotte de verzilverings- 
of onthechtingsfase alle vier hun specifieke 
kenmerken. Deze fasen zijn niet een-op-een 
te koppelen aan onze kalenderleeftijd. 

Het gesprek hierover met je leidinggevende 
en met je collega’s kan je helpen om samen 
oplossingen te zoeken als het even niet meezit. 

Zoals uit dit sociaal jaarverslag blijkt, hebben 
we in 2019 een mooie slag gemaakt met de 
reductie van het ziekteverzuim. Was dat in 
2018 nog 5,6%, in 2019 sluiten we met 4,2%. 
Wij hopen dat het medewerkerstevredenheids-
onderzoek van eind 2020 een even mooie 
vermindering van de ervaren werkdruk mag 
laten zien én een verhoging van werkplezier. 
Laat je hiervoor alvast inspireren door de 
persoonlijke verhalen van collega’s in dit 
sociaal jaarverslag. 

Erik Laban
Directeur Dienst HRD

Vitaliteit
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3 Vragen aan
Alex Kooij
Leraar Bouwkunde team Bouw/Infra

8 maanden werkzaam bij Deltion
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Wat betekent werkplezier voor jou? 
“Met mijn ervaring vanuit het primair onderwijs kan ik het aanbrengen van differentiatie 
en coöperatieve werkvormen in mijn lessen goed gebruiken. Dat geeft mij energie. 
De studenten zijn dit nog niet gewend, maar ze vinden het best verfrissend.”

Wat maakt werken bij Deltion leuk? 
“Ik heb het hier goed naar mijn zin. Ik voelde mij gelijk welkom in mijn team. In de eerste 
week ben ik goed begeleid en alles was tot in de puntjes geregeld. Na mijn mbo- en 
hbo-studie Bouwkunde heb ik zeven jaar in de bouw gewerkt. Na een economisch dipje 
moest ik ander werk zoeken en heb ik mij laten omscholen tot basisschoolleraar. Ik heb 
bijna veertien jaar met ontzettend veel plezier bij een basisschool gewerkt. Hier bij Deltion 
komen voor mij de werelden van techniek én onderwijs nu heel mooi samen in één functie.”

Hoe ga je om met werkdruk en stress?
“Het nieuw beginnen binnen zo’n grote school als Deltion is best pittig, want er is heel 
veel nieuwe informatie die je moet verwerken. Ik ben echt blij met mijn collega’s die mij 
daarmee goed helpen. En ‘s avonds lekker een spannend boek lezen helpt mij weer 
de waan van de dag te vergeten en te ontspannen.”
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3 Vragen aan
Eline Berghuis
Senior communicatieadviseur 
Dienst Marketing & Communicatie

8 jaar werkzaam bij Deltion
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Wat betekent werkplezier voor jou? 
“Huppelend naar je werk gaan! Iedere dag weer als een nieuwe kans zien om met 
elkaar mooie dingen te bereiken. Met een gezonde dosis positiviteit én liefde voor je vak, 
je collega’s en Deltion. Samen het beste eruit willen halen.” 

Wat maakt werken bij Deltion leuk? 
“De vrijheid in het uitoefenen van mijn vak, het vertrouwen dat ik daarbij krijg en de 
waardering die ik voel. En dat alles voor een organisatie met een interessante doelgroep 
in een gaaf pand. Maar de meeste energie krijg ik van de uitdagingen die op mijn pad 
komen en het samenwerken met anderen.”

Hoe ga je om met werkdruk en stress?
“Ik probeer me minder te laten leiden door de waan van de dag, terug naar de basis. 
Wat is het doel, waarom deed ik dit ook alweer? Prioriteren. Moet dit allemaal nu, of vínd 
ík dat het allemaal moet? Soms ben je zelf je grootste vijand. Iets liever zijn voor mezelf, 
dus. Daarnaast vind ik ook een uitlaatklep in sporten én knuffelen en leuke dingen doen 
met m’n kinderen en man!”
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“Betekenisvol bezig zijn voor de student lukt niet zo-
maar in een keer. Dat doe je samen en in kleine stapjes. 
‘Missie’ is hier dan misschien ook niet het juiste woord, 
maar het is voor mij wel een soort gevoel over hoe wij 
met onze studenten willen omgaan. Binnen de opleidingen 
en ook daarbuiten doen studenten vaak zulke bijzondere 
dingen, in vaklessen, bij projecten, op stage en in hun 
vrije tijd. Het is dan aan ons om hier aandacht voor te 
hebben en studenten hier bewust van te maken. 
We hebben het over een leven lang ontwikkelen. 
Of iemand nu zestien of achtenveertig is. Gezien worden 
en je thuis voelen is voor iedereen belangrijk om tot 
bloei te komen.”

Hoe pak je dat aan in de praktijk, 
betekenisvol bezig zijn?
“Met de ambassadeursgroep lob, de regiegroepen, 
Onderwijs & Kwaliteit en veel anderen binnen en buiten 
Deltion zijn wij bezig met het vormgeven van bete-
kenisvol onderwijs. En dit dan zo begeleiden, dat de 
student de betekenis ervan zelf ook ontdekt. Ook werk 
ik samen met leraren Burgerschap en Nederlands 
aan onderwijsvernieuwing, waarbij we werken vanuit 
thema’s met als basis rijke teksten uit de actualiteit, 
samen nadenken, schrijven en vrij lezen.

Ik heb zesentwintig jaar voor de klas gestaan, in zowel 
het voortgezet onderwijs als het mbo. We deden vaak 
mooie dingen met de studenten en meestal dacht ik 
dan: Ze zijn weer goed bezig geweest. Maar steeds 
vaker vroeg ik mij af waar al dat moois bleef. Je kunt 
bijvoorbeeld met je klas naar Den Haag gaan, een leuke 
dag hebben en elkaar na afloop een goed weekend 
wensen. Je kunt er ook op terugkomen en de student 
vragen wat het bezoek hem heeft gebracht. Dan maak 
je er onderwijs van en krijgt het betekenis. Door die 
bewustwording gaat de student het zelf ook zien en 
kan hij er, met onze steun, betekenis aan geven.
En als wij het als leraren over studenten hebben, gaat 
het vaak over de dingen die niet goed gaan. Hoe mooi 
zou het zijn als we elkaar eerst de vraag zouden stellen: 
weten wij al waar hij of zij enthousiast van wordt? Waar 
gaat deze student van stralen?”

Goede dingen bewaren
Hoe willen wij omgaan met onze studenten en hoe kunnen wij voor hen 
betekenisvol zijn? Vragen die Frank Schaafsma dagelijks bezighouden en 
waarbij ‘aandacht’ en ‘bewustwording’ sleutelwoorden zijn. “Ik zie het als 
mijn missie om mensen te vinden die daarin met mij meedenken en samen 
stappen willen maken. Goed onderwijs maken en daarbij mensen verbinden. 
Dat is voor mijn werkplezier.” 

| 13 

Frank Schaafsma - Projectleider loopbaanoriëntatie en -begeleiding
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“Bewaren is net 
als schrijven:
je maakt bewust 
een keuze”

Hoe kom je daarachter? 
“Door oog te hebben voor de student. Zoek de 
verbinding, benoem wat je ziet en geef het aandacht. 
Dat hoeft echt niet altijd een lang gesprek te zijn. 
Je kunt ook een compliment geven, of op z’n minst 
eens zeggen: ‘Wat jij hier nu doet, is heel speciaal.’
Laatst zat er een meisje op de campus geweldig 
piano te spelen. Ik maakte een foto, ben naar haar 
toegestapt en vroeg haar of ze besefte wat ze deed. 
Ze speelde prachtig én ze toonde lef door dat als 
zestienjarige te doen, in zo’n drukke menigte met 
leeftijdsgenoten en leraren. Ze bleek een opleiding 
bij Economie & Ondernemen te volgen. Ik vroeg haar 
of mensen wel wisten dat zij zo mooi kon spelen. 
Ze antwoordde: ‘Eigenlijk niemand, behalve mijn ouders. 
Het is gewoon iets wat ik doe.’ Ze vond het leuk om 
de foto te krijgen, om te bewaren. En daarmee ben ik 
aanbeland bij het volgende deel van mijn missie.”

En dat is?
“Ik vind dat alle studenten, behalve met een diploma 
op zak, ook met een zogenaamd ervaringsdocument 
bij Deltion hun studie moeten afronden. Het diploma 
laat zien welke kennis en vaardigheden de student 
heeft. Het ervaringsdocument is daarnaast een 
verzameling van documenten en foto’s van speciale 
momenten en behaalde successen. Noem het een 
nieuw cv. De student bepaalt zelf wat hij of zij in het 
ervaringsdocument bewaart. Ook hier gaat het weer 
om bewustwording. 

Gewoon even nadenken over de ervaringen die je als 
student allemaal hebt. Om daar vervolgens op te reflec-
teren. Waarom bewaart de student juist dat, wat heeft 
het hem of haar gebracht? Van welke kwaliteiten is hij 
of zij zich bewust geworden? 

Bewaren is net als schrijven. Schrijven is keuzes 
maken. Wat schrijf je op en wat schrijf je niet op, en 
waarom? Zo bewaart de student dingen waarvan hij 
of zij vindt dat het waardevolle momenten, activiteiten 
of producten zijn. Dingen die de student kan en wil 
laten zien. Dingen waar hij of zij trots op is. 
Zo’n ervaringsdocument is een prachtig hulp-
middel om het gesprek aan te gaan, om persoonlijke 
aandacht te hebben voor je student. Want wat is het 
verhaal erachter? Misschien een simpele gedachte, 
en een kleine actie. Maar wel een van grote waarde 
en dat motiveert enorm. En door het gesprek erover 
helpen we studenten hun richting te bepalen.”

Frank Schaafsma - Projectleider loopbaanoriëntatie en -begeleiding
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Al met al een behoorlijke missie!
“Eigenlijk zou het geen missie moeten zijn. Het zou een 
soort vanzelfsprekendheid moeten zijn, voor iedere 
leraar. Het gaat slechts om een beetje aandacht, zie 
het niet als taakverzwaring. Het is vooral een mindset. 
Daarbij hoeft het natuurlijk niet allemaal op mijn manier. 
Het gaat om het maken van verbinding met de student, 
om bewustwording in het helpen bij het maken van 
keuzes. Je kunt weinig zeggen en toch een band met 
iemand hebben. Iedereen heeft zijn eigen manier van 
communiceren. Het zit ‘m ook niet altijd in taal. 
Een schouderklopje doet immers ook wonderen. 
Het moet passen bij wie je bent. Waar het om gaat, 
is die aandacht. Oprechte aandacht hebben voor de 
student, en die aandacht géven, op wat voor manier 
dan ook.” 

Frank Schaafsma - Projectleider loopbaanoriëntatie en -begeleiding

“Het is vooral 
een mindset, 
geen taakverzwaring”

Over Frank Schaafsma

Sinds 2015 is Frank Schaafsma projectleider voor de generieke vakken Nederlands, Engels, 
Rekenen en Burgerschap en vanaf 2019 ook voor Loopbaanontwikkeling en -begeleiding. 
Na negen jaar in het voortgezet onderwijs is hij via het asielzoekersonderwijs in 2000 bij 
Deltion terechtgekomen, waar vervolgens Natuurlijk Leren werd opgezet. Vijf jaar later 
was hij betrokken bij het opzetten van Start.Deltion. Frank is 58 jaar en woont samen met 
zijn vrouw Erna in Zwolle. Haar zoon David van 27 (sinds twintig jaar ook Franks zoon),
is onlangs uitgevlogen naar Nieuw Zeeland. Hun dochter Marte (19) studeert in Nijmegen 
en zoon Job (18) woont thuis.
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3 Vragen aan
Esther van der Sligte
Secretaresse teams Horeca Vakopleidingen

20 jaar werkzaam bij Deltion
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Wat betekent werkplezier voor jou? 
“Ik ga met heel veel plezier naar mijn werk, omdat ik een fijne werkomgeving heb. Het gaat 
om de mensen om mij heen, zowel de opleidingsmanagers als de teamleden, maar ook de 
studenten die hier binnen komen lopen. Zo’n dynamische omgeving vind ik heerlijk.”

Wat maakt werken bij Deltion leuk? 
“Mijn eigen baan creëren! Zo organiseer ik, naast mijn werk als secretaresse, met een 
aantal managementondersteuners het Secretary Let’s Meet-event. En binnen ons college 
zijn we bezig met de nieuwe opleiding ‘House of Hospitality’, waarvoor ik de afspraken 
plan met het bedrijfsleven. Die contacten vind ik erg leuk en ik trek het werk dan ook 
graag naar me toe. Daarbij krijg ik het volste vertrouwen van mijn opleidingsmanagers. 
Laat jezelf maar zien en doe waar je goed in bent.”

Hoe ga je om met werkdruk en stress?
“Prioriteiten stellen. Wat moet vandaag klaar en wat kan morgen? Een prioriteitenlijstje 
maken en me daaraan houden. Dat is soms wel een uitdaging en heb ik echt moeten 
leren. Net als nee zeggen. Ik blijf het lastig vinden en doe het niet vaak. Maar áls ik 
nee zeg, wordt het zeker geaccepteerd.”
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Wat betekent werkplezier voor jou? 
“Ontwikkeling mogelijk maken. Voor de studenten, voor collega’s en dus ook voor mezelf. 
Mensen die onlangs het traject ‘oriëntatie op talent en ontwikkeling’ hebben gevolgd, maken 
mooie stappen in hun ontwikkeling. Geen van allen blijft stilstaan en daar zijn ze blij mee. 
En daar word ik zelf ook erg blij van.”

Wat maakt werken bij Deltion leuk? 
“Binnen mijn team focussen wij vooral op de relatie. De relatie met de student én onderling. 
Het is belangrijk eerst een goede relatie op te bouwen, om van daaruit te werken aan  
ontwikkeling. Dat zit ‘m vooral in ‘samen’. Samen koffiedrinken, tussen de middag  
gezamenlijk eten. Dat is heel waardevol. Als je dat regelmatig samen doet, hoef je niet 
zoveel meer te vergaderen.”

Hoe ga je om met werkdruk en stress?
“Ik kan behoorlijk goed relativeren. En als ik werkdruk ervaar, probeer ik bewust te vertragen. 
Even door het gebouw lopen en bijpraten met collega’s. Wat mij heel erg helpt, is aan mijn 
directe collega’s aangeven wat er met mij aan de hand is. Dan krijg je sowieso al wat meer 
ruimte in je hoofd en verwachten mensen even wat minder van je.” 

| 21 

Vragen aan
Jan Borst
Opleidingsmanager a.i. team Bouw, 
verf- en applicatietechniek

33 jaar werkzaam bij Deltion
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Vragen aan
René Heldoorn
Senior leraar Deltion Academie

16 jaar werkzaam bij Deltion

3
| 23 

Wat betekent werkplezier voor jou? 
“Het onderling fijn hebben met de mensen met wie je samenwerkt. Dat het vertrouwd voelt 
en dat je veel plezier hebt. Dat zijn voor mij de ingrediënten om mijn werk goed te kunnen 
doen en de klanten gemotiveerd te bedienen. Werkplezier draag je met elkaar uit naar je 
klanten. En als er binnen je team veel werkplezier is, is dat ook de basis om, waar nodig, 
een stapje harder te lopen of een extra taak op te pakken.”

Wat maakt werken bij Deltion leuk? 
“Ik werk bij de Deltion Academie en maak deel uit van het opleidingsteam. Hier heerst 
een prettig werkklimaat. Wat het ook leuk maakt, is dat we kansen krijgen om nieuwe 
uitdagingen op te pakken en dat we daarin gestimuleerd worden. Ik vind dat dit ook 
bijdraagt aan het op peil houden van het werkplezier. Ook in het team Defensie, waar ik 
voorheen werkte, heb ik hetzelfde ervaren. Ik heb daar een prima tijd gehad.”

Hoe ga je om met werkdruk en stress?
“Werkplezier draagt ertoe bij dat werkdruk niet of minder ervaren wordt, waardoor stress 
ook langer weg blijft. Maar dat is geen garantie. Ik vind het belangrijk om de balans tussen 
werk en privé goed in de gaten te houden. Geestelijk en mentaal fit blijven, is iets waar je 
aan moet werken. Ik doe dat onder andere door te sporten. Ik blijf daardoor lichamelijk fit, 
maar het helpt me ook om eventuele werkdruk voor een deel van me af te laten glijden.”
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“Door mijn cv loopt voor mijzelf een duidelijke rode 
draad. Hoewel ik bij meerdere bedrijven heb gewerkt en 
zelf ook verschillende eigen ondernemingen heb gehad, 
noem ik mezelf geen jobhopper. Een nieuwe baan is 
voor mij altijd een logisch vervolg op de vorige. Ik wil 
mezelf steeds weer ontplooien, uitdagen. Deltion is 
wat mij betreft mijn laatste werkgever. Ik zie hier 
zoveel uitdagingen!”

Hoe ben je in de politiek beland?
“Ik ben gevraagd. Ik zat al heel lang in de steunfractie 
van onze lokale partij Buitengewoon Leefbaar in 
Steenwijkerland. Met de verkiezingen in 2014 kwam ik 
in de gemeenteraad en niet veel later werd ik gevraagd 
om wethouder te worden. Ik voelde mij vereerd, 
maar had geen idee waar ik aan begon.”

Wat trok je aan in de politiek?
“Het bestuurlijke. En het verschil kunnen maken. 
Niet stilletjes blijven afwachten en hopen dat iemand 
anders datgene doet wat jij graag zou willen, maar 
zélf het verschil maken. Die uitdaging! Ik ging voor het 
avontuur. Mijn dagen vulden zich met besturen, 
managen, fractie-overleggen, raadsvergaderingen en 
aanverwante activiteiten. Elke ochtend, middag en 
avond was ik bezig. Dag in, dag uit. Ik was een politiek 
figuur, ik stond altijd ‘aan’. Als er op zondagmiddag 
om vier uur ergens een lintje moest worden doorge-
knipt, dan stond ik er.”

Beviel het?
“Het ging goed, ik heb het tweeëneenhalf jaar gedaan. 
Toen kreeg ik een hartaanval. Ik bleek een aangeboren 
hartafwijking te hebben. Die had er nog best twintig 
jaar rustig kunnen blijven zitten, maar door de drukte, 
het slechte eten, niet meer bewegen, het continu 
zitten, ging het toch mis. En natuurlijk, de politieke 
opinie deed ook iets met me. Je staat immers altijd in 
de frontlinie, elke dag wordt er iets van je verwacht, 
elke dag wordt er iets over je gezegd of geschreven. 
Een ander interesseert dat misschien niet, maar mij 
raakte het wel.”

Speelgoedwinkel
In een prettige omgeving het maximale uit jezelf halen. Dat is waar het voor Erik 
Dahmen om draait als het gaat om werkplezier. In het bedrijfsleven, als zelfstandig 
ondernemer, in de politiek en sinds september 2016 bij Deltion: altijd en overal 
bedenkt en onderzoekt hij nieuwe uitdagingen. Het maximale geven kent echter 
ook een grens.  

Erik Dahmen - Leraar Elektrotechniek en Rekenen – team Installeren
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Toen ben je het uiteraard 
rustiger aan gaan doen.
“Nog dezelfde week ben ik weer aan het werk gegaan. 
Vanuit de ambulance appte ik mijn collega’s dat ik 
die bewuste ochtend niet bij het college kon zijn. 
Ik werd naar het ziekenhuis gebracht en onderzocht. 
Vervolgens moest ik een onderzoekstraject volgen, 
maar daarvoor hoefde ik niet drie maanden thuis te 
blijven zitten. Al met al heb ik gewoon nog drie weken 
doorgewerkt. Ik had afspraken staan en die moest ik 
toch nakomen, zo groot was mijn drive! Tot ik op een 
gegeven moment als een vis op het droge naar lucht 
hapte. De stekker ging eruit. Ik werd gekatheteriseerd 
en kreeg een stent. Daarvan moet je herstellen en dan 
kom je stil te zitten. En daar kwam-ie: de man met de 
hamer. De hele trein denderde over me heen.”

Einde politiek.
“Inderdaad. Ik was door het ijs gezakt, je zou het een 
burn-out kunnen noemen. In het college werd ik ver-
vangen en mijn drang om maar door te gaan was voor 
even weg. En zo lang het duurde, duurde het. In de 
politiek was het glas altijd halfleeg. Maar voor mij is het 
glas juist altijd halfvol. Waar was ik mee bezig? Ik stelde 
mezelf vragen als: Wat vind ik eigenlijk leuk? Wat geeft 
mij energie? Waarvoor kom ik ’s ochtends mijn bed uit?”

En, wat was het antwoord?
“Terug de techniek in. Ik keek achterom en ondanks 
dat ik honderdduizend fantastische dingen heb 
gedaan, ben ik in de politiek niet gelukkig geworden. 
Maar als ik ergens aan begin, maak ik het af. Als ik 
die hartaanval niet had gekregen, had ik die termijn 
gewoon afgemaakt. En wie weet was ik zelfs wel voor 
een tweede termijn gegaan. Maar dat cruciale stop-
moment heeft me ervan bewust gemaakt dat het me 
heel veel energie kostte om al die ballen in de lucht te 
houden. Ook vond ik het vervelend dat ik als persoon 
onder een vergrootglas lag. En niet alleen ik, ook mijn 
gezin. Alles wat ik deed, stond in de krant. En ik deed 
het nooit goed. Zelf vond ik het nog niet zo erg, maar 
ook mijn familie werd erop aangesproken.”

Erik Dahmen - Leraar Elektrotechniek en Rekenen – team Installeren

“Vanuit de 
ambulance appte 
ik dat ik er niet 
bij kon zijn”
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En op een dag was daar Deltion.
“Precies! Een oud-collega van mij, die mij door en door 
kent, zou bij Deltion als instructeur aan de slag. 
Helaas werd zijn vrouw ernstig ziek en zag hij ervan af. 
Hij zei tegen Marinus (Roijakkers, red.) dat hij wel iemand 
anders wist. Vervolgens tipte hij mij: ‘Dit is écht iets 
voor jou! Probeer het en bel Marinus.’ Dat heb ik gedaan. 
Ik wilde heel graag weer werken, niet meer thuiszitten. 
En terug de techniek in.”

Maar dit is onderwijs, 
da’s heel andere koek, toch?
“Alles wat wij hier op school doen, heb ik zelf ook 
gedaan. Werken met de handen, zowel in de elektro-
techniek als in de werktuigbouwkunde. In het onderwijs 
is geen dag hetzelfde. Studenten maken van alles mee 
en komen elke morgen weer ‘anders’ op school. 
Dat maakt het heel dynamisch. Bovendien werk ik in een 
soort speelgoedwinkel. Wat wil ik nog meer? Van elk 
‘speelgoedje’ waarmee wij het onderwijs leuker kunnen 
maken voor de studenten, maken wij een mooi project. 
We spelen, bouwen, knutselen en als het wat is, 
schrijven we er lesstof bij. Maar het allermooiste tot nu 
toe vond ik ‘mijn’ eerste echte eigen diploma-uitreiking, 
met ‘mijn’ studenten. Dat was mijn moment of glory! 
Daar krijg ik energie van. Pas als die energie op is, 
ga ik met pensioen. Maar dat hoop ik nog heel lang 
uit te stellen.”

Erik Dahmen - Leraar Elektrotechniek en Rekenen – team Installeren

“We spelen, 
bouwen,
knutselen en 
schrijven er 
lesstof bij”

Over Erik Dahmen

Erik Dahmen werkt sinds 2016 bij 
Deltion als leraar Elektrotechniek en 
Rekenen bij het team Installeren. 
Ook is hij teamdeskundige Passend 
Onderwijzen. Erik behaalde zijn peda-
gogisch-didactisch getuigschrift en 
volgt momenteel het traject tot senior 
leraar. Hij is 50 jaar en woont samen 
met zijn vrouw Anita in Vollenhove. 
Dochter Romi is 20 jaar en studeert 
Forensic Science.
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Statistieken & cijfers
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 t/m 1 jaar ziek      > 1 jaar ziek      totaal 2019 ziek
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Forse daling ziekteverzuim 2019

In tegenstelling tot vorig jaar liet 2019 een flinke daling zien in het verzuim. Er was in 2019 binnen 
Deltion meer aandacht voor het verzuim en de verzuimende medewerker. In de loop van 2018 
is een re-integratiespecialist aangetrokken en is er een aanbesteding geweest voor de inzet van 
nieuwe bedrijfsartsen. Daarbij was het aandachtspunt de inzet op mogelijkheden. Ook is er een 
themabijeenkomst geweest voor leidinggevenden en is het ‘multidisciplinair overleg Verzuim’ 
ingevoerd. Daarnaast ontwikkelde de dienst HRD een informatiefolder voor de medewerker. 

Speerpunten in het jaar 2019 waren: inzetten op het benutten van de mogelijkheden, verschuiving 
naar meer eigen regie in inzetbaarheid bij de medewerker, resultaatgerichte re-integratie met 
actieve opbouw (in loonwaarde) en proactieve (bij)sturing op niet goed lopende langdurige trajecten. 
De focus lag vooral op het terugdringen van het langdurig verzuim en het verlagen van de 
verzuimkosten. 

Het totale verzuim daalde in 2019 met 1,41% van 5,62% naar 4,21%. Een daling waarop Deltion 
trots mag zijn en die met name zichtbaar is in het langdurig verzuim (langer dan zes weken). 
De daling bedroeg hier ruim 1%. Maar ook in de beide andere categorieën, kort en middellang 
verzuim, is het verzuim nog steeds acceptabel. Hierbij vindt het herstel plaats binnen zes weken, 
waardoor nieuwe instroom van langdurig verzuim beperkt wordt. Door de forse daling van het 
verzuim is er een toename in de inzetbaarheid en een reductie van de verzuimkosten. 

De uitdaging voor 2020 is het vasthouden van deze ingezette koers, waardoor het verzuim stabiel 
blijft of een lichte daling zich zelfs voortzet. Daarnaast is het belangrijk dat er goed contact blijft 
met de verzuimende medewerker, op tijd de juiste interventies worden ingezet en er nauw samen-
gewerkt wordt met alle betrokkenen om dit resultaat te continueren. Sturen op verzuim kan alleen 
met brede actuele managementinformatie voor de leidinggevende en gerichte verzuimanalyses. 
Deze ontwikkeling zal de komende jaren verder uitgerold worden.

Integraal gezondheidsmanagement (IGM)
door Anna Margreet Aberson

Als Deltion-organisatie en als medewerkers vinden wij het belangrijk om gezond en vitaal de pen-
sioenleeftijd te bereiken. Deltion heeft hiervoor een compleet pakket van interventies beschikbaar. 
Denk bijvoorbeeld aan het aanbod van de Deltion Academie, de diensten van de vitaliteitscoach en 
werkplekadvisering.

In het voorjaar van 2019 zijn de uitkomsten van de driejaarlijkse cyclus risico-inventarisatie & evaluatie 
(RI&E) van alle gebouwen en verkeersruimten van de campus bekend geworden, evenals de 
uitkomsten van het online Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en de fysieke Health Check. 
Daarmee is de cyclus afgerond en is een van de bouwstenen gelegd voor een gezond en vitaal Deltion. 

Toch blijkt in de praktijk dat het aanbod niet voor iedereen gemakkelijk inzichtelijk is via de 
gebruikelijke communicatiekanalen. Daarom heeft de stuurgroep Integraal Gezondheidsmanage-
ment (IGM), met instemming van het college van bestuur, de organisatie Inhealth gevraagd Deltion 
te begeleiden naar het antwoord op de vraag: hoe kunnen we onze medewerkers en leidinggeven-
den zodanig faciliteren dat zij het belang van vitaliteit blijven inzien en hieraan blijven werken? 
Door middel van een onderzoekend strategiespel en een roadmap is richting gegeven aan deze vraag. 
Op basis hiervan zijn vervolgstappen gedefinieerd, waarbij Inhealth samen met Deltion bouwt 
aan een eenduidige kapstok en communicatielijn. Dit met als doel het aanbod te verrijken voor 
de diverse doelgroepen, met aandacht voor het huidige en toekomstige gedrag op vitaliteit. 
In december 2019 zijn hiervoor de eerste resultaten gepresenteerd, die in 2020 verder 
worden ontwikkeld.  
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Vragen aan
Iteke de Jong
Lerares Woninginrichting & Design

4 jaar werkzaam bij Deltion

3
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Wat betekent werkplezier voor jou? 
“Humor en positiviteit zorgen ervoor dat ik veel plezier haal uit mijn werk. Daarmee 
benader ik ook mijn studenten. Ik vind het fijn ze lekker bezig te zien met een opdracht 
die ik ontworpen heb. In mijn team is ook altijd ruimte voor humor. We zijn open naar 
elkaar en als je les even niet lekker loopt, zijn we er voor elkaar; een begripvolle blik, 
een bakje troost. Daarnaast geloof ik echt in ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Als je zelf 
vrolijk en positief bent, krijg je dit ook terug.”

Wat maakt werken bij Deltion leuk? 
“De vrijheid en autonomie die je hebt. Daarnaast word ik in mijn werk uitgedaagd en 
heb ik met mijn opleidingsmanager gesprekken over mijn ontwikkeling en leerdoelen. 
Daardoor ben ik erg gedreven. 
De open cultuur die bij Deltion heerst, vind ik heel prettig. Iedereen is aardig en 
geïnteresseerd. Dat maakt dat ik ook graag met andere collega’s samenwerk, 
in zowel de onderwijsteams als ondersteunende diensten.”

Hoe ga je om met werkdruk en stress?
“Als er écht werkdruk is, bespreek ik dit met mijn collega’s en opleidingsmanager. Als ik 
het druk heb, vind ik het fijn om mij af te sluiten. Ik zet dan mijn ‘no noise’-koptelefoon op, 
zodat ik mij goed kan focussen. En ik probeer mijn werkdagen echt om 17.00 uur af te 
ronden en neem dan mijn laptop niet mee naar huis, zodat ik lekker kan ontspannen thuis.”
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Vragen aan
Haico van der Kolk
Opleidingsmanager team Engineering 
en Procestechniek

11 jaar werkzaam bij Deltion

3
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Wat betekent werkplezier voor jou? 
“Ik vind het hartstikke leuk leiding te geven aan mijn team. Van de gesprekken met 
de collega’s, maar ook van het teamproces zelf krijg ik veel energie. En mensen in 
hun kracht zetten, doe ik graag.”

Wat maakt werken bij Deltion leuk? 
“De mogelijkheid om je te ontwikkelen. En dat doe ik zelf ruimschoots. Ik heb het traject 
‘leraar naar senior leraar’ gedaan en inmiddels heb ik zelfs de kans gekregen én gegrepen 
om opleidingsmanager te worden. Je mag oppakken wat je wilt. Er zijn hartstikke leuke 
trajecten voor iedereen. Maar daar moet je wel voor openstaan. Dat geef ik mijn teamleden 
ook mee.”

Hoe ga je om met werkdruk en stress?
“Lummeluurtjes inplannen, zoals een collega van mij dat noemt. Even wat tijd voor 
jezelf blokken in je agenda, om functioneel te lummelen, informatie te verwerken. 
Daarnaast loop ik twee keer in de week hard, wat mij heel goed helpt de boel los 
te laten. En de zaterdagochtend is voor mij, dan ga ik met de kids altijd lekker naar 
het voetballen toe. Dat is mijn ontspanning.”
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Wat betekent werkplezier voor jou? 
“In juni 2020 ga ik met vervroegd pensioen. Na 31 jaar vind ik het welletjes. Ik heb het 
voorrecht terug te kijken op de mooiste jaren van mijn loopbaan. Ik verlaat het feest op het 
hoogtepunt. Daar was wel wat ‘job crafting’ voor nodig. Maar het is gelukt. De taken die ik 
nu doe zijn me op mijn lijf geschreven; ik ben er wel goed in, geloof ik, en ik krijg voldoende 
waardering van collega’s en mijn leidinggevende.”

Wat maakt werken bij Deltion leuk? 
“Voor de fusie werkte ik bij ’t Knooppunt aan de Nijverheidsstraat. Ik heb al die jaren 
de cultuur op onze school als heel prettig ervaren. Ik heb altijd openheid, aandacht 
en gezelligheid ervaren, in welke functie en in welk team dan ook.”

Hoe ga je om met werkdruk en stress?
“In de loop der jaren heb ik geleerd om mijn zaken op orde hebben: agenda, archief, 
mailbox en takenlijstjes. Thuis zorg ik ervoor niet te veel privéafspraken te maken. 
Daar ging ik vroeger nog wel eens de mist in. Verder zoek ik vooral de nabijheid op 
van mensen van wie ik energie krijg.”

Vragen aan
Paul Ketelaar
Trainer/coach Deltion Academie

31 jaar werkzaam bij Deltion
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“Studenten vragen zich terecht af waarom ik lerares 
wilde worden. Daarmee zou ik toch suggereren dat ik 
het vak van secretaresse zelf helemaal niet zo leuk vind. 
Deze, vaak twijfelende, studenten zien mijn overstap 
bijna als degradatie. Ik vertel ze dan dat ik het vak juist 
zó mooi vind, dat ik daarover wel móét vertellen. Ik wil 
anderen net zo enthousiast maken als ik zelf ben en ik 
denk dat ik studenten iets mee kan geven waar ze echt 
iets aan hebben. En anders bleef ik toch een beetje ‘in 
mijn eentje’ van het vak genieten.”

Wat geef je ze mee?
“Ik laat ze zien welke vaardigheden ze nodig hebben 
en hoe ze die kunnen ontwikkelen. En ik geef ze een 
voorbeeld van wat ze in de toekomst kunnen verwachten. 
Ze zien me als een soort rolmodel. Niet alleen vakinhou-
delijk, maar ook qua persoonlijke ontwikkeling. Ze leren 
zichzelf een beetje kennen, doordat ik ze af en toe een 
spiegel voorhoud of ze op het juiste spoor zet. En een 
luisterend oor voor ze ben. Er zit altijd iets in iemand, 
wat nog niet tot zijn recht heeft kunnen komen. Ik vind 
het heel mooi om daaraan een bijdrage te leveren en 
op die manier een stukje met ze mee te lopen op 
hun levenspad.”

Geen spijt van je overstap?
“Zeker niet, hoewel de eerste jaren pittig waren. Als in 
een storm doorstond ik alles wat over me heen kwam. 
Ik moest wennen aan het managen van een klas. 
Dat kon ik niet zomaar even van de ene op de andere 
dag, ondanks de opleiding. Ook persoonlijk vroeg het 
lesgeven veel van me. Er waren casussen die ik na 
een werkdag moeilijk achter me kon laten en die 
verantwoordelijkheid vond ik zwaar. En een off day 
hebben, is geen optie. Studenten hebben daar geen 
boodschap aan. Die druk van altijd te moeten 
presteren, dat vroeg in het begin veel van mij.”

Samen beter
Uit pure liefde voor het vak van secretaresse besloot Martje Werkman de stap te zetten 
naar het onderwijs. De voormalig managementassistent van het College van Bestuur en 
de dienst HRD volgde het PDG-traject en staat sinds 2014 met veel plezier voor de klas. 
Toch vragen studenten zich af waarom ze zelf gestopt is met dat mooie vak. 

Martje Werkman - Senior leraar Office- en Managementsupport
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“Er zit altijd iets 
in iemand, 
wat nog niet tot 
zijn recht heeft 
kunnen komen”

Martje Werkman - Senior leraar Office- en Managementsupport

Hoe hield je je hoofd boven water?
“Doorzetten. Het is een kwestie van doen. Nu sta ik veel 
meer zelf aan het roer. Ik heb een nogal groot verant-
woordelijkheidsgevoel. Alles moest altijd perfect gaan. 
Ik kom uit een beroep waarbij alles draait om de details, 
om perfectie en niks minder dan dat. In het onderwijs 
moet ik af en toe dingen laten gebeuren waar ik geen 
volledige grip op heb. Ik moest leren dingen los te laten, 
of over te dragen. Je kunt niet alles zelf oplossen en je 
moet niet alles alleen willen doen. Je hebt elkaar nodig, 
je collega’s, je team. Ik heb gemerkt dat ik zelf invloed 
heb op hoe dingen gaan. Geen keuzes maken betekent 
dat anderen keuzes voor mij maken. Dus ik ben zélf aan 
zet. Ik heb ontdekt wat bij mij past, waar ik energie uit 
haal en durf daar voor uit te komen.”

En waar krijg je energie van?
“Samen met mijn collega’s nieuwe ideeën bedenken 
voor onze opleiding. Samen iets voor elkaar krijgen. 
Dat levert mij werkplezier op. Zoals bijvoorbeeld het 
verbinden van de opleiding met het bedrijfsleven, met 
het vakgebied zelf. Het echte ervaringsleren. Als we als 
team daarin iets hebben geregeld en het gaat goed, 
is dat voor mij echt een high five-moment. Zo moeten 
de studenten van de opleiding Managementassistent 
tijdens hun examen rollenspelen doen. Ze moeten 
bezoek ontvangen en telefoongesprekken voeren. 
Die rollen worden nu vertolkt door mensen uit het 
werkveld zelf. Dat maakt de situatie voor de student 
heel echt en we binden de bedrijven aan ons. Voor de 
studenten en de bedrijven een leuke ervaring en wij 
vinden het fantastisch. Een win-win-win-situatie. 

Elke keer als we met het team het gevoel hebben dat 
we de goede dingen doen en bezig zijn met verbete-
ring, word ik daar echt heel erg blij van.”

Wat heeft het seniorschap 
jou gebracht?
“Persoonlijk heb ik er heel veel van geleerd, zoals het 
delen van verantwoordelijkheid. De opleiding is van het 
hele team, niet alleen van mij. Door zaken los te laten 
en samen te doen, ontstaat voor iedereen een fijnere 
werksituatie. Ik belemmerde het gezamenlijke proces 
juist door alles zelf te doen. Als je samenwerkt, komt 
er zoveel mooiers uit, dan dat je ooit in je eentje kon 
bedenken. 

Daarnaast richtte mijn onderzoek in het seniortraject 
zich op aspecten in onze opleiding die belangrijk zijn 
bij het leren in de praktijk. De behoefte vanuit het 
werkveld ligt namelijk niet alleen bij vakinhoudelijke 
competenties, maar ook, en vooral, op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling. Kennis is belangrijk, vindt 
het bedrijfsleven, maar liever nog zien ze iemand die 
zich verantwoordelijk voelt, flexibel is en goed samen-
werkt en communiceert. Die houdingsaspecten zijn 
het allerbelangrijkste. Wij hebben die als vast onder-
deel in de opleiding opgenomen en in onze teamvisie 
vastgelegd.”
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Martje Werkman - Senior leraar Office- en Managementsupport

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?
“Via onder andere het Praktijkloket werken onze 
studenten mee aan verschillende externe projecten, 
waarvoor ze zelf solliciteren. Vaak ook in samenwerking 
met studenten van andere opleidingen. Zij zetten zich 
daar gedurende een lesperiode een dag per week voor 
in. Daarbij voeren ze samen verschillende werkzaam-
heden uit, maar gaan tegelijkertijd ook met zichzelf aan 
de slag. Hoe werk ik samen in een groepje, welke rol 
heb ik, wat wordt van mij verwacht? Ze ontdekken wat 
ze allemaal in zich hebben en ondervinden de kracht van 
samenwerken. Ook zij leren dat je samen beter wordt.”

Over Martje Werkman

Martje Werkman is senior leraar beroepsgerichte vakken bij het team Office- en Manage-
mentsupport. Martje is 36 jaar en woont in Zwolle met haar man Richard en hun kinderen 
Elsa (12 jaar) en Melle (10 jaar). 

“Je hebt 
elkaar nodig, 
je collega’s, 
je team”
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Vragen aan
Rudi Dolphijn
Senior instructeur team Installeren

5 jaar werkzaam bij Deltion

3
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Wat betekent werkplezier voor jou? 
“Af en toe krijg ik van studenten te horen dat ik zo zeur over kleine dingetjes. Om na 
verloop van tijd ineens terug te krijgen: je bent toch best goed bezig, meneer, met die 
kleine dingetjes. Dan blijkt dat die ‘kleine dingetjes’ maar al te goed van pas komen in hun 
stage. En dat het allemaal zo goed is, wat ze hier op school doen. Daar doe ik het voor, 
dat maakt mijn werk leuk.”

Wat maakt werken bij Deltion leuk? 
“Ik ben veertien jaar monteur geweest en heb vervolgens twintig jaar lang op kantoor 
gezeten: werkvoorbereiding, tekenen, calculeren. Ook begeleidde ik stagiairs. 
Daarbij ontdekte ik dat studenten hier en daar kennis te kort kwamen in de praktijk. 
Soms hele simpele dingetjes. Dat maakte dat ik bij Deltion wilde gaan werken.”

Hoe ga je om met werkdruk en stress?
“Bij Deltion gebeurt wel eens wat, maar dat hoef je meestal niet gelijk op te lossen. 
Natuurlijk is het soms druk, bijvoorbeeld in de examentijd. Maar dat is niets in vergelijking 
met de druk die ik op de werkvloer zelf ervaarde. Als ik nu stress heb, is het tijd om mijn 
takenlijst eens goed na te kijken.”

01

02

03
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Vragen aan
Heleen Zernitz
Medewerker Skillslab college W&G

1½ jaar werkzaam bij Deltion

3
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Wat betekent werkplezier voor jou? 
“Ik ben hier via het UWV (banenafspraak) binnengekomen. Deltion zocht iemand 
voor het magazijn. Wel heel wat anders dan kassa draaien bij de Jumbo. Veel leuker! 
Ook de collega’s zijn heel aardig en helpen me als ik iets niet begrijp of hun handschrift 
niet kan lezen.”

Wat maakt werken bij Deltion leuk? 
“Ik vind alles hier interessant. Bij de Jumbo zat ik achter de kassa of vulde ik vakken. 
Bij Deltion doe ik zoveel meer. De leraren geven bij mij aan wat ze nodig hebben 
voor hun lessen en ik leg vervolgens alle materialen op tijd voor hen klaar. Ik vul de 
materiaalkast bij en houd ‘m op orde. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin.”

Hoe ga je om met werkdruk en stress?
“Bij Deltion heb ik dat helemaal niet. Bij de Jumbo had ik dat wel. Ik liep daar altijd met een 
masker op en was blij als het zes uur was. Ik heb geleerd dat je erover moet praten als je 
niet lekker in je vel zit. Ook met je collega’s. Dan heb je toch een beetje steun aan elkaar. 
Het is ook belangrijk je veilig te voelen, en alles te kunnen zeggen wat je wilt.”

01
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03



54 | | 55 

Young Deltion
door Joyce Kasteel

Alle activiteiten die Young Deltion in 2019 organiseerde, 
stonden in het teken van het centrale thema 
‘ont-moeten’. Het thema is dubbelledig: het niet meer 
moeten van dingen (werkdruk), en ook het ontmoeten 
van elkaar. In dit kader hebben wij de training ‘Time-
management’ van FocusXL gevolgd. Ook deden wij de 
workshop ‘Talent in beeld’, gegeven door Daan van Es. 
In oktober gingen we aan de slag met het thema 
‘vitaliteit’. SportEc bood ons daarbij drie workshops 
aan: gezonde voeding, yoga en bootcamp. 
Tijdens de jaarlijkse lunch met het college van bestuur 
spraken wij met hen over verschillende thema’s die 
Young Deltion raken. Evenals in voorgaande jaren was 
Young Deltion ook in 2019 aanwezig bij de CVI-precon-
ferentie ‘Young mbo’. Het jaar werd traditioneel afgeslo-
ten met een kerstborrel in het centrum van Zwolle voor 
alle leden van Young Deltion, om elkaar te ontmoeten. 
 

Vertrouwenspersoon
door Tineke Binnema

In 2019 deden in totaal 26 medewerkers een beroep 
op ons. Dat is ruim tweemaal zoveel als in 2018. 
De meeste medewerkers kwamen op eigen initiatief, 
een aantal werd naar ons verwezen door een collega, 
een HR-adviseur of de bedrijfsarts. 

Medewerkers hadden te maken met een ongewenste 
stijl van leidinggeven, of voelden zich tekortgedaan 
door de stijl van communicatie van hun leidinggevende. 
Andere klachten hadden te maken met ongewenste 
omgang, bejegening, intimidatie, negeren en bedreigen. 
Wij constateerden dat medewerkers een verharding 
ervaren in de communicatie, waardoor zij zich minder 
gezien c.q. gerespecteerd voelden. 
Als vertrouwenspersoon adviseerden wij de medewer-
kers, waardoor zij zich gesterkt voelden het gesprek 
met hun leidinggevende aan te gaan, met positieve 
resultaten. Ook verwezen wij medewerkers door naar 
het management, de HR-adviseur of de bedrijfsmaat-
schappelijk werker om zaken verder te bespreken.   

Interne klachtencommissie

De sectie Personeel van de Interne Klachtencommissie 
registreerde in 2019 drie klachten van medewerkers. 
Een uit het college Motorvoertuigen, Logistiek & 
Start.Deltion, een uit het college Techniek & Gebouwde 
Omgeving en een uit de diensten. Twee klachten hadden 
betrekking op beoordeling en een klacht had betrekking 
op ‘overige gedragingen’. De klachten hadden geen 
betrekking op functiewaardering, sociale veiligheid of 
bescherming persoonsgegevens. Alle klachten werden 
informeel afgehandeld of ingetrokken. 

Jouw Uitwisseling 

In 2019 vond wederom Jouw Uitwisseling plaats - 
voorheen de Week van de Uitwisseling. Veel collega’s 
maakten gebruik van deze mogelijkheid om een kijkje 
te nemen in de keuken van een andere organisatie, of 
kennis te maken met een andere functie. Ook liepen 
veel belangstellenden een dagdeel mee met een collega 
van Deltion. Enkele reacties:

“Ik heb inzicht gekregen in de wijze van verantwoording 
van het financieel beleid binnen een onderwijsinstelling. 
Ik heb een kijkje kunnen nemen in de management-
systemen die gebruikt worden ter visualisering van 
het financieel resultaat. Ik vond de rapportages zeer 
duidelijk en helder. Sommige onderdelen worden op 
een heel eenvoudige manier verantwoord. De financiële 
verantwoording is in de zorg een stuk complexer.”
Medewerker Isala Klinieken op uitwisseling bij financieel 
coördinator Deltion

“Het was interessant om kennis uit te wisselen als 
trainers. Opvallend dat de loopbaanbegeleidersfunctie 
heel anders wordt ingevuld dan bij ons. Ik heb ideeën 
gekregen over hoe je een infobalie bemenst en inricht.”
Medewerker IND op uitwisseling bij loopbaanadviseur SSC

“Ik heb een goed en duidelijk beeld gekregen bij het 
beroep van praktijkinstructeur. Veel info gekregen, 
meegelopen tijdens aftoetsen, patiënt gespeeld, veel 
gezien en gehoord. Heel veel informatie gehad. 
Voor iedereen een aanrader.”
Medewerker Zonnehuisgroep IJssel-Vecht op uitwisseling 
bij leraar Verpleegkunde

Wil jij ook kennis halen en brengen, ideeën opdoen of 
je horizon verbreden? Jouw Uitwisseling is bedoeld 
voor iedereen die werkzaam is bij de deelnemende 
organisaties. Heb je interesse? Vanaf half mei 2020 
kun je je weer inschrijven via www.jouwuitwisseling.nl. 
Op deze website vind je alle informatie over Jouw 
Uitwisseling en de deelnemende organisaties.
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Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is in 2019 zeventien keer 
bij elkaar geweest, waarin aanvragen en notities van 
het college van bestuur (CvB) werden besproken. 
Onderwerpen waren onder meer de reiskostenregeling 
dienstreizen, het managementstatuut, de jaarplanning 
onderwijs 2020-2021, het meerjaren formatieplan, 
het werkdrukplan en het reglement werkoverleg.
In zeven bijeenkomsten met het CvB kwamen zaken 
aan de orde als de bedrijfsarts en de bedrijfsmaat-
schappelijk werker, werkdruk, het opleidingstraject 
‘leraar naar senior leraar’, de invulling LD- en LE-functies 
voor leraren, actualisatie van het attentiebeleid en de 
aanvraag voor de OR-studiereis in het kader van de 
Erasmus+-regeling. 
Daarnaast heeft de OR een formeel overleg gehad 
met de raad van toezicht en is er vergaderd met de 
vakbonden, voorafgaand aan de overlegvergadering 
van vakbonden en CvB.

In 2020 focust de OR in het overleg met het CvB op 
de speerpunten functiemix en het levensfasebeleid. 
Ook vraagt de OR aandacht voor de inzet van financiële 
middelen ten gunste van het onderwijs en de diensten. 
De samenwerking binnen de OR en met het CvB is 
kritisch, constructief en goed. De OR ziet het komende 
jaar dan ook weer met vertrouwen tegemoet. 
Het volledige jaarverslag van de OR vind je op de 
portal in de Catalogus OR.

Winnaars Deltion Uitklinker 
& Opstekers

Pauline Senf is de winnares van de Deltion Uitklinker 
2019. Zij ontving de prijs voor haar idee ‘Deltion Taal-
maatjes’. Pauline: “Bij Start.Deltion komen steeds meer 
studenten binnen met een anderstalige achtergrond. 
Deze studenten zijn gemotiveerd om een vak 
te leren, maar lopen tegen de taalbarrière op. 
Daardoor wordt doorstromen naar niveau 2 lastig. 
Een baan vinden is ook moeilijk, omdat ze de 
Nederlandse taal niet goed beheersen. Wij proberen 
deze studenten zo goed mogelijk te begeleiden, 
maar hebben daar vaak niet voldoende tijd voor. In de 
afgelopen periode zijn wij daarom een pilot gestart met 
de opleiding Onderwijsassistent. Studenten van deze 
opleiding komen eenmaal per week langs om met onze 
studenten aan de slag te gaan met de Nederlandse 
taal. Voor beide groepen is dit een heel leerzame 
ervaring. Het liefst betrekken wij hier nog meer opleidin-
gen bij, zodat de interculturele contacten bevorderd 
worden onder alle studenten, en de anderstalige 
studenten meer bezig zijn met de Nederlandse taal.”

De drie Deltion Opstekers van 2019 gingen naar 
Linnéa Schweitz en Isabelle Schlink voor hun idee 
‘Voor studenten door studenten’, naar Sandra van 
Arkelen, Yvonne Giese, Laura Sangers en 
Levien Rademaker voor hun idee ‘De Uitglijder’ en 
naar Babs Trooster en Frits van der Steege voor hun 
idee ‘Vier de verschillen’.  

Voor studenten door studenten
Het STIP, GSA en de studentenraad trekken samen op 
tijdens de ‘coming out day’, de week tegen pesten, de 
‘day of silence’ en de open dagen. Tijdens deze dagen 
vinden op een laagdrempelige manier gesprekken 
plaats door studenten voor studenten. Deze gesprek-
ken leveren een bijdrage aan het bespreekbaar maken 
van diverse onderwerpen zoals preventie, veiligheid, 
gezien worden, ervaringen delen, identificatie en 
eventuele hulp binnen Deltion. Met deze Opsteker 
willen Linnéa en Isabelle nog meer aandacht schenken 
aan deze momenten en gesprekken. 

De Uitglijder
Vanuit de pijler ‘de school als lerende en wendbare 
organisatie’ zijn volgens Sandra, Yvonne, Laura en 
Levien niet alleen de ‘best pratices’ waardevol, maar 
juist ook de uitglijders. Het idee gaat over anders 
denken en het onthullen van fouten in plaats van het 
verhullen ervan. Daarbij staan vooral de lessen centraal, 
die je leert van het maken van fouten en uitglijders.

Vier de verschillen
Niet zichtbare psychische en psychiatrische aan-
doeningen zijn niet alleen bij studenten maar ook bij 
medewerkers aanwezig. Met deze Opsteker willen Babs 
en Frits kennis en inzicht vergaren in de omvang van 
deze problematiek bij medewerkers en de gevolgen 
hiervan. Ook willen ze onderzoeken welke factoren voor 
aansluiting, belemmering of bevordering zorgen. Daarbij 
denken zij aan het samenstellen van een toolbox, het ple-
gen van interventies en het verstrekken van handvatten. 

Maar ook aan het houden van intervisiebijeenkomsten 
en ‘living labs’. De living labs maken het bespreken van 
dit onderwerp mogelijk om te voorkomen dat mede-
werkers uitvallen en te bevorderen dat zij succesvol 
kunnen blijven werken.

Even stilstaan
door bedrijfsmaatschappelijk werker Martha Kats

Het Deltion College is een dynamische organisatie 
met veel aandacht voor groei, ontwikkeling en innovatie. 
Dat past bij een groot bedrijf waar het bieden van kwalita-
tief goed onderwijs uitgangspunt is. Het past ook in onze 
hedendaagse maatschappij; presteren en ambitie zijn 
daarin belangrijke waarden. We zijn allemaal druk en dat 
is ook min of meer de standaard. Daar waar we vroeger 
nog weleens mijmerden als we onderweg waren of een 
pauze hadden, checken we nu of we nog mails of appjes 
hebben, en of er nog berichten op sociale media of de 
Deltion-portal staan. We staan niet meer zoveel stil. 

Ooit zeiden we dat stilstand achteruitgang was, maar 
de vraag is of dat daadwerkelijk geldt voor ons brein. 
Mensen die zich niet goed voelen en zich ziek melden, 
hebben veelal psychische klachten. Dat blijkt uit onder-
zoek, en ik zie het ook in mijn dagelijkse praktijk als 
bedrijfsmaatschappelijk werker voor Deltion. 
Mensen voelen zich bijvoorbeeld oververmoeid, 
kunnen desondanks niet goed slapen en ontwikkelen 
burn-outverschijnselen. 
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Het zijn klachten die onder andere veroorzaakt worden 
doordat het brein voortdurend in opperste staat van 
paraatheid verkeert. We zijn bijna altijd bereikbaar en het 
kost ons steeds meer moeite om prikkels van buiten te 
negeren. Ons brein evolueert wel, maar niet zo snel als 
de digitale ontwikkeling. We zijn er kennelijk nog onvol-
doende voor toegerust de veelheid en intensiteit van prik-
kels te filteren of te verwerken. Dat geeft een disbalans. 
Het continu bezig zijn met het appél dat werk of sociale 
media op ons doen, maakt dat we minder gefocust zijn 
op het ‘herstellen’ van de inspanning die ons brein de 
hele dag levert. We besteden minder tijd aan het nemen 
van een pauze, staan minder stil bij vermoeidheid of con-
centratieproblematiek en geven onvoldoende aandacht 
aan het evenwicht tussen ontspanning en inspanning. 

Bij Deltion is in 2019 veel aandacht besteed aan het 
langdurig verzuim en aan de preventie daarvan. 
Dit gebeurde onder andere door een nieuw initiatief, 
waarbij leidinggevenden samen met de bedrijfsarts, 
bedrijfsmaatschappelijk werker, re-integratiespecialist en 
HR-adviseur analytisch kijken naar het thema verzuim. 
Een belangrijk element dat bij dit overleg naar voren 
kwam, is het hebben van aandacht. Het vergt alertheid 
van medewerkers zelf en ook van de leidinggevenden 
om zaken te signaleren die van invloed zijn op het 
welbevinden. Het vergt bovendien vooral ook échte 
aandacht om te voorkomen dat iemand langdurig ver-
moeid of gefrustreerd raakt en daardoor binding verliest 
met werk, het team en/of de leidinggevende. Het luistert 
heel nauw om de juiste snaar te raken of een goede toon 
te vinden bij het ondersteunen, stimuleren en aanspreken 

van elkaar. Laat dit nou net die specifieke aandacht zijn, 
waar tijd, ruimte en ‘even stilstaan’ voor nodig zijn. 

Het afgelopen jaar deden 69 medewerkers een beroep 
op het bedrijfsmaatschappelijk werk. Dat is minder dan 
het voorgaande jaar, toen er 83 mensen kwamen. 
De meeste mensen worstelden met verschillende 
zaken; het gaat bijna nooit over één probleem. Vaak is 
het een combinatie van werkdruk en een disbalans in 
draagkracht en draaglast, waarbij verschillende factoren 
een rol spelen. Mensen ervaren soms werkgerelateerde 
stressbronnen, die zwaarder gaan wegen als ook in 
het persoonlijk leven sprake is van iets ontwrichtends. 
Het levert veel op om daar samen met een dierbare, 
een collega of een professionele en neutrale bedrijfs-
maatschappelijk werker bij stil te staan. 
 

Beleid rondom specifieke 
doelgroepen
door Jolanda van Rosmalen

Voor werkzoekenden met een lichamelijke, psychische 
of verstandelijke handicap is de drempel om toegang 
te krijgen tot de arbeidsmarkt hoog. Al jaren staat de 
arbeidsparticipatie voor deze groep dan ook op een 
erg laag niveau. Om die reden hebben werkgevers, 
werknemers en de overheid in het sociaal akkoord 
van 2013 afgesproken om uiterlijk in 2026 125.000 
banen te realiseren in Nederland voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Dit is de zogenaamde 
Banenafspraak. 
Deltion neemt als onderwijswerkgever zijn maat-
schappelijke verantwoordelijkheid bij de uitvoering 
hiervan. Wij vinden het immers belangrijk dat iedereen 
met arbeidsvermogen een bijdrage levert aan de 
arbeidsmarkt. En dat is dan ook de reden dat hier 
in 2019, net als in voorgaande jaren, extra aandacht 
aan is besteed. Binnen de colleges en diensten zijn 
daar waar mogelijk additionele functies gecreëerd, 
speciaal voor de betreffende doelgroep. Vanwege de 
intentie om duurzame arbeidsrelaties aan te gaan met 
de betreffende mensen is hiertoe structureel budget 
gereserveerd.

Binnen Deltion is nu ruim drie jaar ervaring opgedaan 
met het creëren van werkplekken voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt én met het werken 
met deze mensen: bij de receptie, binnen het facilitair 
bedrijf, bij automatisering, examenbureaus, 

secretariaten, ondersteuning skillslab verpleging en 
verzorging, bij het magazijn van techcovery, de onder-
wijsadministratie, de dienst HRD, logistiek Horeca-
opleidingen, et cetera. 

In 2019 zijn er in totaal 27 mensen aan het werk 
geweest. In dat jaar heeft Deltion 7 mensen aange-
nomen en van 4 mensen afscheid genomen. In totaal 
zijn er in 2019 18 Banenafspraakbanen van gemiddeld 
0,8 fte ingevuld. Dit is circa 46% van de taakstelling 
(2,14% van het totaal aantal verloonde uren). 
Om de arbeidsmogelijkheden voor de betreffende 
groep verder te vergroten binnen Deltion, zijn er in 
2019 enkele andere opties verkend naast het creëren 
van additionele banen binnen de colleges en diensten, 
met name binnen de dienst Bedrijfsvoering. Dit heeft 
geresulteerd in een contract met een externe organisatie, 
die vanaf februari 2020 additionele facilitaire werk-
zaamheden gaat verrichten. Gestart wordt met circa 
5 medewerkers. Deze groep wordt naar verwachting 
in de loop van 2020 uitgebreid naar 8 tot 
10 medewerkers. 
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Jubilea 2019
In 2019 waren onze collega’s Yvonne Berendsen, 
Gerrit Bosch en Ank Smulders-Cremers 40 jaar in 
dienst bij Deltion en zijn rechtsvoorgangers. 
16 collega’s waren 25 jaar in dienst en 35 collega’s 
12½ jaar. Ook vierden 10 medewerkers hun 40-jarig 
 ambtsjubileum en 19 medewerkers hun 25-jarig 
ambtsjubileum.  

In memoriam 2019
Op 24 september 2019 is Anneke Garritsen overleden. 
Anneke werd bij het Studenten Succes Centrum 
ingehuurd als schoolmaatschappelijk werker van 
De Kern. Anneke werd 51 jaar.

Het sociaal jaarverslag 2019 is een uitgave van het Deltion College, Human Resource Development.
Het is gedrukt op Planoplus Offset papier met FSC Keurmerk.
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