SHU-TING CHENG IS ADVISEUR INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT BIJ HET ERASMUS MC
IN ROTTERDAM EN VERANTWOORDELIJK VOOR HET CREËREN VAN WERKPLEKKEN
VOOR MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT. EEN FLINKE UITDAGING.
“EIGENLIJK ZEGGEN WE: IN EEN HELE KENNISINTENSIEVE OMGEVING WILLEN WE
INCLUSIEF ZIJN. HIER IS BELEID EN DRAAGVLAK VOOR NODIG BINNEN DE ORGANISATIE.
HET BETEKENT DAT WE DUIDELIJK MOETEN MAKEN WAT DE TOEGEVOEGDE WAARDE
IS WANNEER IEDEREEN MEEDOET.

Een geschikte werkplek
Het houvast van een baan is voor veel mensen van

Verbinder tussen
kandidaat en organisatie

waarde, maar een grote groep mensen heeft hulp

Wie de rol van HARRIE oppakt wordt een belang

nodig bij het verkrijgen en behouden van werk. En

rijke schakel tussen medewerkers en het bedrijf.

niet elke werkplek is geschikt. “Vorig jaar verhuis-

“HARRIE begeleidt dagelijks op de werkvloer en

den een aantal afdelingen naar de nieuwbouw”,

werkt daarbij nauw samen met de jobcoach,” vertelt

vertelt Annet Lems, werkzaam als stafmedewerker

Shu-ting. “De Harrie levert expertise, weet waar be-

bedrijfsvoering bij het Erasmus MC. “Wij kwamen

hoefte aan is en stuurt bij. Er hoeft maar iets te geb-

terecht op een etage met 140 werkplekken. Wie

euren in de privé-situatie van de kandidaat of in de

gaat er dan bijvoorbeeld de kantoorvoorraad

dynamiek van de organisatie waardoor iemand niet

bijhouden, het keukentje en de vergaderruimtes op

meer lekker op zijn plek zit.”

orde houden of post halen en wegbrengen?”
Ook de match met Kartini Mikoen, etage-assis-

55 HARRIES
bij het
Erasmus

Er ontstond een nieuwe functie, geschikt voor een

tente bij het Erasmus MC, ontstond via de jobcoach.

medewerker die wat extra aandacht nodig heeft.

Kartini: “Voorheen deed ik vrijwilligerswerk, bij een

Maar die begeleiding moest wel vanuit het team

receptie en in de logistiek.” Het bleek moeilijk om

komen. Annet: “Een van onze HR-adviseurs bena-

een echte baan te vinden en zij gaf dit aan bij haar

derde mij en stelde voor een HARRIE-training te

jobcoach. “Ik kreeg een mailtje dat er een werkplek

volgen. Nou kom maar op, dat vind ik leuk!”

was, echt iets voor mij. Dat wilde ik wel uitproberen.

Shu-ting: “Ik vind het belangrijk dat er duurzame
banen worden gecreëerd. Dus enerzijds een scherpe
match proberen te maken, maar ook onderzoeken
hoe dit behouden kan blijven. Eén van de succesfactoren hierbij is goede begeleiding op de werkplek.
HARRIE-trainingen, waaraan Annet heeft deel
genomen, zijn daarom opgenomen in het project.
De banen moeten worden gedragen binnen het
Erasmus MC.”

Dit is HARRIE

• Geeft handen en voeten aan een inclusieve
arbeidsmarkt
• Staat voor de ideale collega: hulpvaardig,
alert, realistisch, rustig, instruerend en eerlijk
• Trainde meer dan 4500 werknemers om
collega’s met een arbeidsbeperking te
begeleiden

De HARRIE-training bleek een eyeopener. Maar het
GEZONDHEID VOOROP LATEN STAAN, DAT IS BELANGRIJK BIJ HET ERASMUS
MC IN ROTTERDAM. EEN VISIE DIE DOORKLINKT IN HET PERSONEELSBELEID
VAN DE ORGANISATIE. RUIM 400 BANEN WORDEN ER DE KOMENDE JAREN
GEREALISEERD VOOR MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT.
“WERK IS ZINGEVING, WAARDERING, EEN SOCIALE OMGEVING. DAT DRAAGT
NET ZO GOED BIJ AAN EEN GEZOND LICHAAM EN EEN GEZONDE GEEST.”

raakte ook een persoonlijke snaar. Annet: “Ik heb

HARRIE is een initiatief van CNV Jongeren. In

zelf een kleinzoon van twaalf jaar met autisme.

samenwerking met Enspiratie is HARRIE sinds

Daar heb ik wel zorgen over, gaat hij later een baan

2010 doorontwikkeld tot een begrip op de

vinden en wordt hij wel ergens uitgenodigd? Dus ik

werkvloer. Kijk voor meer informatie op

had ook zoiets van: een werkplek gun je iedereen.”

www.ikbenharrie.nl

“IK HEB ZELF EEN KLEINZOON VAN TWAALF JAAR MET AUTISME.
DAAR HEB IK WEL ZORGEN OVER, GAAT HIJ LATER EEN BAAN
VINDEN EN WORDT HIJ WEL ERGENS UITGENODIGD?”

Zodoende hebben wij kennis gemaakt. Ik kreeg een
rondleiding, met uitleg over het ‘grote kantoor’ en
wat er nieuw was.” Annet: “We zijn in de nieuw-

Het belang van de
juiste match

bouw geweest voor de verhuizing, dus alles stond
leeg. Om even een indruk te krijgen van hoe groot

Een goede match dus, maar dat is niet vanzelfspre-

het nou eigenlijk is.”

kend. Van de twee kandidaten die er waren voor
deze werkplek verliep een samenwerking minder
goed. Shu-ting: “De match met de andere mede-

Alles voor een glimlach
Inmiddels werkt Kartini ruim een half jaar bij de

werker bleek niet helemaal wat we hoopten.
Gelukkig kon zij naar een andere afdeling binnen de
organisatie, waar zij nu wel helemaal tot haar recht
is gekomen.”

organisatie. Annet: “Het begon met tien uur per
week, samen met de HR-adviseur had ik een

Want een HARRIE-training biedt handvatten, maar

takenlijstje gemaakt ter houvast, zoals geleerd op de

het blijft uiteindelijk maatwerk. Annet: “Bij mij ging

HARRIE-training.” Zo’n takenlijst kan goed helpen,

het in de praktijk eigenlijk van nature. Maar de trai

bijvoorbeeld om zelf af te vinken wat er allemaal

ning maakte me wel bewust; mensen hebben vaak

gedaan moet worden. “Al snel had Kartini zelf zo’n

een tijdje niet gewerkt, of soms een slechte werker-

boekje en ging ze van alles oppakken.” De uren

varing achter de rug. Daar moet je wel rekening mee

gingen daardoor al snel omhoog. “Je moet haar

houden.”

zelf soms afremmen,” lacht Annet. “Een verandering, want toen Kartini net begon was zij best wel
onzeker en verlegen, contact met mensen was nog
moeilijk. Langzamerhand zag je haar steeds meer

Duurzaam inzetbaar

opbloeien. Dat vind ik het allerleukste ervan, dat je

Inmiddels zijn er 55 HARRIE’s bij het Erasmus MC.

ziet dat iemand er zo blij van wordt.”

Annet: “Door allerlei omstandigheden zijn er zoveel

Kartini: “Ik heb fijne collega’s, en eigenlijk hoeven ze

mensen die geen kans krijgen en thuiszitten. Daar-

alleen maar een glimlach te geven. Of het nu artsen

om vind ik het zo leuk dat mensen in het Erasmus

zijn, of iemand van een andere werkplek, ik maak

MC die kans wel krijgen. Wij kunnen Kartini inmid-

gewoon contact en zeg altijd ‘Goedemorgen!’. Die

dels niet meer missen, niemand wil haar meer kwijt!”

glimlach komt ook terug.” Shu-ting: “Die glimlach
die Kartini noemt, ik vertaal dat naar vertrouwen.

Wel houdt Shu-ting een scherpe blik op de toekomst

Dat werkt beide kanten op. Ik hoor niets dan goede

gericht. “Dit jaar onderzoeken we hoe iemand kan

dingen over haar.”

meebewegen met de dynamiek van onze organisatie. Ik wil ervoor zorgen dat we ook deze collega’s

De begeleiding kost dan ook steeds minder tijd.

optimaal ondersteunen om hun rugzak met kennis

“Binnenkort hebben we weer een afspraak met de

en vaardigheden te vullen. Zodat zij alle kansen

jobcoach om te evalueren,” zegt Annet. “Zo’n job-

binnen of buiten het Erasmus MC hebben. Hiermee

coachtraject is eindig. Maar als Kartini een vaste

hopen we een bijdrage te leveren aan ontwikkeling

aanstelling krijgt, blijf ik aanspreekpunt.”

en duurzame inzetbaarheid.”

“IK HEB FIJNE COLLEGA’S, EN
EIGENLIJK HOEVEN ZE ALLEEN
MAAR EEN GLIMLACH TE GEVEN.
OF HET NU ARTSEN ZIJN,
OF IEMAND VAN EEN ANDERE
WERKPLEK, IK MAAK GEWOON
CONTACT EN ZEG ALTIJD
‘GOEDEMORGEN!’

