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Reflect Personeelsadvies 
Aandacht voor Ontwikkeling – Burn-out Preventie – Vitaliteit 

 

Reïntegratiebegeleiding 
 

Werken is gezond, maar een te grote werkdruk kan funest zijn. Om onze dienstverlening op dit gebied te illus-

treren schetsen wij u graag een casus uit onze praktijk.  

Herbert is een gereserveerde 54-jarige man. Het betreft een goed geschoolde en ervaren specialist op het ge-

bied van integrale veiligheidskunde. Hij is met name een expert op het gebied van communicatiesystemen en 

data-analyse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbert wordt alom gewaardeerd om zijn enorme vakkennis en zijn minstens even grote professionele betrok-

kenheid. Hij klaagt zelden en toont zich altijd bereid om anderen te helpen; nee zeggen staat eigenlijk niet in zijn 

boekje. Na een lange periode van onderbezetting en grote spanningen op het werk voelt Herbert zich uitgeput 

en lusteloos. Hij meldt zich ziek en verzuimt ruim vier maanden. 

https://reflectpersoneelsadvies.nl/
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Herstelfase 

Tijdens de herstelfase hervat Herbert het werk op arbeidstherapeutische basis. Een stap die uiteraard is geno-

men in overleg tussen enerzijds Herbert en de therapeut, die hem dan nog enkele weken zal begeleiden. 

Anderzijds tussen medewerker, bedrijfsarts en de directe leidinggevende in zijn hoedanigheid als casemanager. 

Afgesproken wordt om de werkhervatting te laten verlopen volgens de zogenaamde zaagtandmethode, waarbij 

de medewerker enkele uren per dag aan het werk is. De werkzaamheden die - vooral in het begin – zullen wor-

den opgepakt zijn helder afgebakend. Er is ook duidelijkheid over de ondersteuning door leidinggevende en 

teamgenoten. Een van die taken houdt bijvoorbeeld verband met data-analyse in Excel. 

Na twee weken vraagt Herbert zich vertwijfeld af of hij ooit weer op zijn oude niveau zal kunnen komen. Hij er-

vaart vrijwel dagelijks nog lichamelijke ongemakken - waaronder hoofdpijn - en zijn energieniveau is wisselend. 

Ook vindt Herbert het moeilijk om zich te concentreren in de kantoortuin waar hij werkt, vooral als hij een inge-

wikkeld document moet lezen. Herbert’s collega’s zijn blij met zijn terugkeer en er komen weer allerlei opdrach-

ten bij hem terecht. Hij raakt het overzicht kwijt, voelt zich onzeker en vindt het moeilijk om de draad goed op te 

pakken. Herbert geeft aan behoefte te hebben aan een coach die hem kan helpen “om z.s.m. weer de oude te 

worden.” Hij zegt ook sommige van zijn competenties te willen versterken om beter te kunnen functioneren. 
 

Intakegesprek 

Aangezien Herbert het nog moeilijk vindt om zich langdurig te concentreren, bestaat de intakefase uit enkele 

korte gesprekken. Van elk gesprek maakt de coach een kort verslag, dat Herbert nog eens rustig kan doorne-

men en aanvullen. Opmerkelijk is dat Herbert slechts ten dele heeft begrepen hoe een combinatie van persoon-

lijke factoren en grote werkdruk tot zijn uitputting heeft kunnen leiden. Hij heeft zich voorgenomen niet meer in 

dezelfde valkuil te stappen. Hij vindt zijn werk nog steeds interessant en functioneel acht hij zichzelf hiertoe vol-

doende capabel. Hij wil echter z.s.m. weer in balans komen en zich de oude voelen. 
 

Doel 

Met Herbert en zijn leidinggevende wordt overeengekomen de coaching vooral te richten op het ontwikkelen 

van meer persoonlijke kracht. Het einddoel is dat Herbert binnen 3 maanden een effectieve doorstart maakt bin-

nen zijn team. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching 

Afgesproken wordt dat Herbert de fase van Herstel & Ontspanning nog even voortzet met zijn huidige thera-

peute. Deze behandelaar legt de nadruk op lichaamsgerichte- en ontspanningsoefeningen zodat Herbert’s ener-

giebalans zich kan herstellen en hij de regie over zijn leven verder in eigen handen kan nemen.  
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Herbert’s fysieke herstelproces vordert langzaam en hij neemt weer snel veel hooi op zijn vork. Daardoor be-

staat het risico dat hij zal terugvallen. Om dit te voorkomen, wordt tijdens de reïntegratie een korte fase van 

Bewustwording ingelast. Er wordt dan stilgestaan bij de inzichten die Herbert tot nu toe heeft ontwikkeld over 

de oorzaken van zijn uitputtingsklachten, de eerste signalen en de wijze waarop hij hiermee is omgesprongen. 

Herbert begint zich te realiseren dat hij er niet naar moet streven om weer de oude te worden, maar om een 

nieuwe balans te vinden. 
 

Aanpak reïntegratiefase 

Mede dankzij de betrokken houding van Herbert’s directe leidinggevende krijgt de Reïntegratiefase nu een 

evenwichtige invulling. Herbert’s terugkeer naar de inhoudelijke kant van het werk verloopt gedoceerd en er 

wordt d.m.v. coaching aandacht besteed aan het ontwikkelen van zijn persoonlijk leiderschap.  

Enerzijds wordt uitgegaan van Herbert’s capaciteiten en de kwaliteiten. Anderzijds wordt nadrukkelijk geïnves-

teerd in versteviging van zijn zelfvertrouwen, door het ontwikkelen van zijn sociale vaardigheden. Het gaat o.a. 

om gesprekstechnieken ter versterking van zijn weerbaarheid bij het hanteren van conflicten, het geven en ont-

vangen van feedback, het vragen van steun, en om Nee te durven zeggen. Door middel van ZELF-management 

technieken werkt Herbert tevens aan zijn zelfdiscipline en leert hij om realistische prioriteiten te stellen.  
 

Effecten 

Herbert houdt een dagboek bij over zijn ontwikkeling. Hierin noteert hij zijn activiteiten, dagdeling en hoe hij zich 

per dagdeel heeft gevoeld. Aanvankelijk vindt er tweewekelijks een persoonlijk coachingsgesprek plaats, waar-

bij samen hierop wordt teruggekeken. Deze interval wordt later vergroot, met tussentijds contact per e-mail en 

telefoon. Herbert maakt stapsgewijs langere werkdagen, zijn werkplezier groeit zichtbaar, hij krijgt zijn werk ge-

daan en zijn leidinggevende is tevreden over de kwaliteit hiervan. Aan het feit dat Herbert zijn werktijden nu 

goed in acht neemt en ook Nee durft te verkopen, is te merken dat zijn persoonlijke effectiviteit langzaam maar 

zeker toeneemt.  
 

Fasering / Doorlooptijd 

Onze begeleiding bestond uit maximaal 10 persoonlijke coachingsgesprekken van ca. 1,5 uur. De doorlooptijd 

was afgestemd op 3 aaneengesloten kalendermaanden, waarbij er in principe tweewekelijks 1 gesprek plaats-

vond. De frequentie en intensiteit hiervan zijn afgestemd op het energieniveau van de deelnemer; indien nodig 

kon het coachingstraject even gestaakt worden. Halverwege heeft de coach een tussenevaluatie georganiseerd 

tussen medewerker, leidinggevende (en/of HR-adviseur) en coach. Gezien Herbert’s succesvolle rentree wordt 

dan besloten om de coaching na 8 sessies af te ronden. 
 

Procesverslag 

Ter afsluiting van dit coachingstraject schrijft Herbert van de hand van zijn dagboek een procesverslag. Daarin 

benoemt hij zijn nieuwe inzichten m.b.t. zijn actuele functioneren en wat hij tot nu toe gedaan heeft om zijn zelf-

vertrouwen en autonomie te hervinden. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij het gedrag dat hij stapsgewijs ontwik-

kelt om een terugval te voorkomen. Ook zaken waarbij hij nog ondersteuning van zijn leidinggevende behoeft, 

worden concreet benoemd.  
 

 

Reflect verzorgt de advisering, begeleiding en coaching op individuele basis. Het hervinden van autono-

mie en zelfvertrouwen, in combinatie met een daadkrachtige aanpak, lopen als een rode draad door dit 

coachingsprogramma. Deze benadering is vooral geschikt voor kandidaten vanaf minimaal MBO-niveau 

die zich daadwerkelijk flink willen inspannen om een nieuwe balans te vinden. De coach denkt mee en 

stuurt bij, maar neemt de deelnemer het stuur nimmer uit handen. 
 

 

https://reflectpersoneelsadvies.nl/zelfmanagement/

