
Maxime (22) heeft artrose in haar voeten, die zich verder 

uitbreidt naar haar knieën en heupen. Ze kan niet lang 

achter elkaar zitten, staan of lopen. ledere dag heeft ze 

pijn. In 2010 behaalde ze haar mbo 2-diploma als stand-

bouwer, maar in dat vak zou ze nooit werk vinden wist ze 

toen al: te veel lopen. Daarom haalde ze via schriftelijk 

onderwijs haar diploma officemanagement. Tegelijkertijd 

solliciteerde ze op administratief-secretariële functies. 

Zo’n vijf brieven per week gingen er sindsdien de deur 

uit. Daar hield ze de afgelopen drie jaar welgeteld drie 

proefcontracten aan over die om onduidelijke redenen 

niet werden verlengd. Behalve die ene keer toen haar 

werd verteld dat ze als receptioniste niet representatief 

genoeg was, omdat ze mank loopt. Net toen ze wanhopig 

dacht dat ze nooit aan het werk zou komen, kwam daar 

het mailtje van uitkeringsinstantie UWV: er was een baan 

die geschikt leek voor haar: “Ik werd helemaal hysterisch. 

Heb meteen teruggemaild dat ik graag op gesprek wilde 

en checkte vervolgens ieder kwartier mijn mailbox.” 

Aan de slag!
Ze kreeg de baan. Sinds begin mei digitaliseert ze in het 

UMC Utrecht drie middagen per week patiëntendossiers 

vanaf 1900. De komende vijf jaar moeten daarvoor 

80.000 dozen à 148 dossiers worden doorgeploegd op 

zoek naar anesthesie-, operatieverslagen en ontslagbrie-

ven. Die informatie moet 115 jaar na de geboortedatum 

van de patiënt bewaard blijven. 

 “Ik vind het heel interessant werk. De hele geschiedenis 

komt in zo’n dossier voorbij. Ik werk nu bijvoorbeeld aan 

dossiers uit de jaren vijftig. Daar lees ik vaak dat een arts 

wordt gevraagd om zijn patiënt een ongeschiktheidverkla-

ring voor de dienst te geven.” Het werk gaat haar fysiek 

goed af. Sterker nog, ze krijgt er juist energie van. “Ik doe 

weer mee in de maatschappij.”  

Het contract van Maxime wordt per januari verlengd. “Ik 

ga weer met opgeheven hoofd de straat op. Ik schaam 

me niet meer voor wie ik ben.” 

Alle medewerkers werken zelfstandig. Is er toch extra 

begeleiding nodig, dan kan een beroep worden gedaan 

op een jobcoach van WerkgeversServicepunt Utrecht-

Midden.

Jobcoach
Annemarie Schilstra is al enige tijd jobcoach bij het UW-

team detachering en jobcoaching. Als officieel geregis-

treerd jobcoach helpt zij medewerkers goed te functione-

ren in hun werksituatie. Ze begeleidt onder anderen me-

dewerkers met een Wajong-achtergrond die door UW zijn 

gedetacheerd bij het UMC (Universitair Medisch Centrum) 

Utrecht, het grote ziekenhuis op de Uithof. Mede door de 

Participatiewet en het sociaal akkoord wil het UMCU 

werk bieden aan flink wat mensen met een arbeidsbeper-

king. Tussen de bedrijven sprak hierover met Annemarie.

Er werken al 15 mensen
“Samen met de medewerker stel ik als jobcoach een 

aantal doelen, zoals grenzen bewaken, duidelijk commu-

niceren en initiatief nemen”, vertelt Annemarie enthousi-

ast over haar werk. “Hoewel we er in eerste instantie voor 

de medewerker zijn, zorgen we ook dat de leidinggeven-

de op de werkplek wordt ondersteund. De medewerker 

kan op die wijze zo goed mogelijk tot zijn recht komen in 

zijn werk.”

Annemarie werkt als jobcoach vooral bij het UMC Utrecht 

met mensen die uit de Wajong komen. Wat is de 

Wajong? Annemarie legt uit: “Mensen met een Wajong-

uitkering zijn vanwege een psychische, verstandelijke of 

lichamelijke beperking vanaf hun jeugd niet of met moeite 

in staat geweest te werken. Zij hebben weliswaar die ar-

beidsbeperking, maar de bedoeling van de overheid is dat 

deze groep veel meer gaat deelnemen aan het arbeids-

proces.”

“Andere werkgevers kijken eerst 

naar mijn aandoening en zien daar-

na pas Maxime. Hier is het precies 

andersom. Ik hoop keihard dat 

ik mag blijven.” Maxime de Haan 

werkt sinds 1 mei 2015 in het UMC 

Utrecht, samen met een groeiende 

groep andere mensen met een 

arbeidsbeperking.

“Ik doe weer mee in de maatschappij” 
Werken met een arbeidsbeperking bij het UMC Utrecht
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