In de groep bij PostNL
bevinden zich ook
mensen met persoonlijke
ggz-begeleiding
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groeid, waarvan er een tiental een ggz-achter-

René komt uit de wereld van de ICT-detache-

grond heeft. De betrokkenheid van gemeente

ring en weet goed om te gaan met groepen

Almere – het sociaal domein – bij dit project is

mensen van verschillend pluimage. René is

groot: ze dragen niet alleen financieel bij maar

het spreekwoordelijke oliemannetje; hij zorgt

leveren bijvoorbeeld ook de jobcoach.

ervoor dat alles blijft functioneren. “Er gebeurt
op de werkvloer van alles en nog wat, waar-
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ij PostNL werkt een groep van vijftig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan een tiental met
een ggz-achtergrond. Ze zijn in dienst van de Tomingroep, die hen in overleg met de gemeente Almere heeft
gedetacheerd bij het postbedrijf op bedrijventerrein Gooisekant in Almere. We spreken daar met operationeel manager Eli Herregodts en accountmanager detachering René Arbon.

Passend werk

door mensen met een psychische aandoening

Aan de basis van het project ligt een commer-

snel van slag kunnen raken. Daarom is een hel-

cieel detacheringscontract waarbij de Tomin-

dere structuur zo belangrijk, net als duidelijk-

groep de werknemers bij PostNL plaatst. Het in

heid over de werkzaamheden. Het is verder su-

Hilversum gevestigde Tomin Detachering doet

per belangrijk dat zij weten dat zij altijd bij mij

aan individuele detachering en aan groeps-

terecht kunnen en dat we afspraken altijd na-

detachering. De groepen zijn daarbij actief in

komen.” Problemen komen altijd voor, erkent

verschillende branches waaronder produc-

René: “En daarom is het goed dat de jobcoach

tie, logistiek, vervoer en handling/verpakken.

van de gemeente op de belangrijke momenten

De detacheringsgroep bij PostNL bestaat uit

in kan stappen.”

Vaste dienst

kan leveren. We hebben toen samen met de

proefdraaien om met elkaar en het werk ken-

werknemers die allemaal een 28-uurs con-

De Tomingroep heeft in het verleden in het ’t

gemeente Almere besloten om een project te

nis te maken, volgt een proefperiode van een

tract hebben. De ploeg is inmiddels gegroeid

Persoonlijke ggz-begeleiding

Gooi de postbezorging voor PostNL gedaan”,

starten om mensen met een arbeidsbeperking

maand. Als dat goed is bevallen dan volgt er

tot 50 werknemers; ongeveer 60 procent

In de groep bij PostNL bevinden zich ook men-

zegt Eli “en dat is wederzijds goed bevallen.

bij PostNL aan het werk te krijgen en te hou-

een arbeidscontract en zijn ze in vaste dienst

daarvan komt uit de doelgroep, 40 procent is

sen met persoonlijke ggz-begeleiding.

Toen PostNL besloot om op Overgooi haar

den. ”Vanaf mei 2019 zijn er speciale selectie-

bij de Tomingroep. In dat hele traject trekken

uitzendkracht. Circa tien van hen hebben een

René ervaart het zeer prettig dat hij in aanvul-

pakkettensorteercentrum te vestigen, kwam

dagen met speed-dates georganiseerd en is de

we samen op veelal met de specialisten van

ggz-achtergrond. Om redenen van privacy is

ling op zijn 24/7 beschikbaarheid bij problemen

het gesprek met hen weer snel op gang over

groep werknemers gestaag gegroeid. Eli: “Wij

Baangericht van de gemeente Almere. inmid-

de indicatie van hen niet bekend maar wel hun

een beroep kan doen op de persoonlijke bege-

welke bijdrage PostNL aan de Participatie

gaan daarbij niet over één nacht ijs; na een dag

dels is de groep naar vijftig werknemers ge-

kwaliteiten en mogelijkhededen. Het beeld van

leiders. Als het vertrouwen toeneemt, wordt de

de kandidaat wordt vooral verkregen tijdens

leidinggevende al gauw als vaderfiguur gezien,

de instroomprocedure. “Of dat het werk niet

die alle problemen – ook persoonlijke kwesties

lastig maakt?”, reageert Eli “we vangen dat op

– kan oplossen. René: “Heldere afspraken ma-

door extra leiding in te zetten op de groep en

ken is daarom zo belangrijk en dat je de men-

we plussen ook in aantallen, oftewel we zetten

sen niet teleurstelt. Maar het is essentieel dat

meer mensen in dan noodzakelijk zou zijn. Het

je ook duidelijk maakt – en telkens herhaalt -

werk bij PostNL zou per dag met 23 mensen

wat je van hen verwacht. Je moet je continue

geklaard kunnen worden, maar wij zetten ge-

realiseren wat je zegt en hoe je het zegt. Als je

middeld 30-31 mensen in. Kortom, we doen er

dat goed doet - en dat is gelukkig al lange tijd

alles aan om rust op de werkvloer te creëren en

het geval - dan zie je de prestaties van de groep

we zorgen ervoor dat iedereen passend werk

ook toenemen.”
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“Er gebeurt op de werkvloer van alles en nog wat,
waardoor mensen met een
psychische aandoening
snel van slag kunnen raken. Daarom is een heldere
structuur zo belangrijk, net
zoals duidelijkheid over de
te verrichten werkzaamheden.”
René Arbon
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Met zorg naar werk

Oliemannetje

Dat laatste is een goed teken, want de doel-

René vult aan: “Het is vooral belangrijk dat de

stellingen van PostNL zijn niet aangepast aan

werkindeling op de werkvloer klopt. We wer-

de doelgroep. De doelstellingen zijn commer-

ken met groepjes van vier mensen en we hou-

cieel - ook PostNL moet zijn targets halen - dus

den er rekening mee dat de ene groep afwis-

de productiviteit moet gehaald worden. “En

seling nodig heeft, terwijl medewerkers in de

dan is de planning met de verschillende loon-

andere juist iedere dag hetzelfde moet doen.”

waardes van de werknemers niet zelden een

Op de foto hiernaast, drie werknemers van de
Tomin Groep die bij PostNL een werkplek hebben
gevonden, vlnr: Rieseidro Koeiman; Daniëlle Houting en Jay Lentejas. Foto’s: Robinotof
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hele puzzel. Maar daar zijn we eenmaal Tomingroep voor. Wij doen er immers alles aan om
de mensen hier zo lang mogelijk een werkplek
te bieden.”
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