
Het was heel wrang voor Mateusz. Als 
21-jarige Pool is hij in het voorjaar van 
2016 enkele maanden in Nederland. 
Als beginnend uitzendkracht maakte 
hij een industriële machine schoon. Die 
was onvoldoende beveiligd, zal een 
inspecteur van SZW later constateren. 
Mateusz loopt letsel op, zijn linkerhand 
wordt drie kwart afgesneden: baan kwijt, 
vooruitzichten weg, een UWV-uitkering. 

wat betreft arbeidsbeperkten of 
buitenlandse werknemers? HR-adviseur 
Daphne Brandsma: “Nee, we streven 
geen percentages na. We willen 
wel meewerken met de overheid 
om mensen kansen te geven.” Voor 
bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen 
krijgt Stella spontaan voordrachten van 
een regionaal bedrijf in jobcoaching en 
re-integratie. Dit bedrijf weet wat Stella 
als werkgever nodig heeft en wat er 
past bij het bedrijf. Daphne ziet jonge, 
onervaren mensen binnenkomen, soms 
met problemen in sociaal functioneren. 
“Die bloeien op, dat is mooi om te zien.” 

Nu geeft hij monter een interview, 
enthousiast over het leven en z’n net 
verworven baan. Hij heeft een niet 
alledaags verhaal over zichzelf. Hij praat 
het liefst over de bijzondere mensen om 
zich heen.

Kwaliteitsbedrijf 
Mateusz werkt nu op een jaarcontract 
bij Stella in Nunspeet, de fabrikant van 

E-bikes. Zijn leidinggevende, logistiek 
manager Arjan Roskam: “Ons bedrijf 
heeft een eigen productie in Nederland, 
vijftig eigen E-bike Testcenters voor 
verkoop en nazorg. We beginnen nu 
ook voorzichtig met zo’n aanpak in 
België en Duitsland. Het draait bij ons 
om kwaliteit en betaalbaarheid voor de 
doelgroep, vooral oudere fietsers.” Heeft 
Stella een eigen doelgroepenbeleid 

Deze mensen zijn vaker dan gemiddeld 
ziek, maar dat vermindert met de tijd. De 
mensen worden trouw aan het bedrijf. 
Arjan: “Met een stage of proefplaatsing 
ervaren we of iemand een toevoeging is 
aan het team. Pas daarna kijken we naar 
de voorwaarden rond een aanstelling.”

Behandeling
Mateusz was naar Nederland gekomen 
op advies van zijn moeder en stiefvader. 
Die hadden al jaren prima werk in 
Nederland. Met zijn uitzendbaan had 
Mateusz een opstapje. Hij wilde geld 
verdienen om vrachtwagenchauffeur 

te worden. Tot de klap van het 
arbeidsongeval. Hij heeft de datum 
steeds paraat: 30 maart 2016. Er was 
snel eerste hulp. Met de hand op ijs en 
de traumachirurg als begeleider bracht 
een helikopter hem naar het ziekenhuis 
in Zwolle. Gespecialiseerde hand-pols 
chirurgen maakten zijn hand volledig 
los én zetten die er weer helemaal aan, 
in een operatie van 14 uur. In de loop 
der jaren volgden nog zeven ingrepen. 
Mateusz is vol verwondering over het 
kunnen van de chirurgen. Na de eerste 
operatie werd hij langzaam wakker. “Ik 
zag eerst het plafond, ik hoorde mijn 

Succesvolle 
arbeidsre-integratie 
van de buitenlandse 
werknemer

Mateusz Szymczak is een werknemer van Poolse afkomst en dreigde tussen wal en schip te vallen na een 
ernstig arbeidsongeval. Met mensen om zich heen kreeg hij herstel en nieuw werk voor elkaar. Zijn verhaal 
is leerzaam voor anderen: omgaan met cultuurverschillen scheelt misère en kosten. Ton van Oostrum 
interviewde voor LetselschadeNEWS Mateusz over zijn herstel en zijn re-integratietraject. 

v.l.n.r. Henk Jonker, Mateusz Szymczak, Wilbert van Gelder

Fotografie: Jaap Timmer, Stella Fietsen
Henk Jonker en Mateusz Szymczak
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direct. Begrip voor de trieste situatie 
gaat samen met aanjagen tot actie. 
We wachten niet op de einduitkomst 
van de behandeling. Je moet direct 
knelpunten inventariseren, geen 
kostbare tijd verliezen. Het is belangrijk 
zo snel mogelijk te starten met 
arbeidsgerichte herstelcoaching in 
de eigen taal.” Mateusz’s linkerhand is 
dominant, Henk vond snel een training 
om de rechterhand functioneler te 
gebruiken. Mateusz gamet graag, 
die ervaring hielp voor ‘meerhandige’ 
vaardigheid. Mateusz sprak toen 
nauwelijks Nederlands, er kwamen een 
cursus en een taalmaatje, met succes.  
Henk is de mening toegedaan, dat de 
arbeidsdeskundige ook ‘herstelcoach’ is 
en naast vraagbaak voor het slachtoffer, 
vooral regisseur: budgetten zoeken, 
instanties aanspreken, in overleg extra 
expertise regelen, alles afstemmen met 
de behandelingen. Arbeidsdeskundig 
casemanagement bestaat gewoonlijk uit 
menselijke bemoediging in combinatie 
met regie op re-integratie en concrete 
interventies, aldus Henk.

Afwachtend
Bij een buitenlandse werknemer is het 
natuurlijk een pré als de begeleider 
de taal spreekt en oog heeft voor 
culturele aspecten. Hij moet niet in 
de laatste plaats ook duidelijk maken 
hoe het Nederlands sociaal stelsel 
werkt. Werknemers uit andere culturen 
zijn vaak afwachtend. De medici in 
hun landen gebruiken vaker ‘rust als 
remedie’. Nederlanders denken dan 
aan weigerachtig of tactisch gedrag. 
Het ontbreken van wederzijds initiatief 
betekent na verloop van tijd dreiging 
van verdere misère voor de ‘gelaedeerde’ 
en kosten voor de wederpartij. Zo 
kunnen kansen gemist worden. De 
arbeidsdeskundige als casemanager 
adviseer t par ti jen om ti jdig de 
noodzakelijke stappen te zetten, en 
wijst op de mogelijke (financiële) risico’s 

belastbaar, zijn duim en vingers kunnen 
lichte objecten pakken en manipuleren. 
Hij tikt en schrijft links.

Regievoering
Steun van de werkgever bij terugkeer 
in het bedrijf is in Nederland gangbaar 
voor werk hervatten en veelal met 
resultaat. Zulke ondersteuning ontbreekt 
bij beginnende uitzendkrachten, vaak 
buitenlandse werknemers met een 
iets lastiger positie op de arbeidsmarkt. 
Uitkeringsverstrekker UWV heeft in 
de eerste twee jaar van herstel geen 
instrumenten voor begeleiding. Dat is de 
verantwoordelijkheid van de voormalige 
werkgever. Maar ook de aansprakelijke 
schadeverzekeraar is aan zet in deze fase. 
Belangenbehartiger schakelde vier 
maanden na het ongeval Arbeidskundig 
Adviesbureau Jonker in. Henk Jonker 
werkte ooit in Polen; hij en al zijn collega’s 
spreken Pools en kennen de cultuur. Het 
bureau behartigt jaarlijks vele zaken 
van Poolstalige (ex-)werknemers en 
letselslachtoffers, in Nederland en in 
Polen. Henk ging Mateusz begeleiden 
voor herstelactiviteiten gericht op 
werkhervatting. Henk: “We begonnen 

moeder en stiefvader ‘Hallo’ zeggen, 
draaide m’n ogen en zag het mirakel: 
mijn linkerhand aan m’n pols!” Bewegen 
was onmogelijk. Het lukte hem al in de 
eerste week zijn duim iets te bewegen - 
de dokters verboden hem dat. Tegen z’n 
zin, zo zegt hij. Na twee weken mocht hij 
naar huis. Hij was voortdurend ingepakt 
in bandages, verplicht aan therapie en 
training, in het begin met dagelijkse 
activiteiten voor revalidatie. “Vrienden 
gingen op vakantie, ze beleefden leuke 
dingen.” Herstel volgde tergend langzaam, 
zorgen om zijn toekomst werden groter. 
Het ongeval en de pijn hebben hem 
psychisch geraakt. Dat blijkt pas aan het 
eind van het gesprek, desgevraagd. Hij 
leek het vergeten, het past niet bij hoe 
hij zich nu voelt. Hij kreeg therapie als 
EMDR en psychologische steun voor 
verwerking. Mateusz voelde zich soms 
helemaal klaar met de situatie. Hij kan 
nu z’n linkerhand redelijk gebruiken. Een 
plaatje metaal verbindt pols en hand, 
die kan niet helemaal draaien en geeft 
regelmatig pijn, juist bij regen. Sommige 
handelingen als veters strikken en een 
boterham smeren zijn een opgave. 
Maar de hand is incidenteel tot vijf kilo 

Arbeidsdeskundig Advies en Re-integratie bij Letselschade & Wet Wia

 Arbeidsgerichte herstelcoaching
 Arbeidsdeskundig onderzoek
 Re-integratie naar passend werk
 Begeleiding in de (arbo)-curatieve  
 zorg door paramedisch team
 Diagnostiek, (multi-disciplinaire)  
 interventies en revalidatie in Polen
 Vertaling (medische) documenten

www.ad-profs.nl  *  info@ad-profs.nl  *  085-0609395

AD-opdrachten in de Poolse taal

wanneer dit niet gebeurt. Als risicomanager wat betreft arbeid 
neemt hij een neutrale positie in. Hij is niet vóór de een of de 
ander. Hij is dé professional voor deskundig advies gericht op 
duurzame werkhervatting.

Toekomstplannen bijstellen
Mateusz’s droom was het beroep vrachtwagenchauffeur: 
mooie lange ritten door Europa. Hij glimlacht bij het vertellen. 
Maar, zo’n chauffeur moet een wiel kunnen verwisselen. 
Dan een touringcar besturen? De gastheer op de bus 
moet passagiers helpen met bagage. “Dit valt buiten de 
belastbaarheid.” Dat was het voor Mateusz jammere resultaat 
van een belastbaarheidsonderzoek. Een arts arbeid en 
gezondheid gaf een realistische prognose vanuit zijn eerdere 
ervaring als orthopedisch chirurg. Ook heftruck rijden was te 
belastend voor Mateusz’s pols. Zijn hart ging uit naar werk 
in transport en logistiek, maar dat kwam verder op afstand. 
Postbesteller, vakkenvuller bij de supermarkt: Mateusz was bij 
z’n voorstellen niet bang om te werken. Het bleken functies die 
zijn belastbaarheid overschreden. Zo kon hij als vakkenvuller 
zijn pols niet voldoende buigen om bovenste schappen te 
vullen en lag het werktempo te hoog. Post bestellen wordt 
alleen tijdelijk parttime aangeboden: dat is geen ‘duurzame 
werkhervatting met arbeidsmarktvooruitzicht’ zonder 
structureel verlies van arbeidsvermogen.

Commercieel-administratief werk léék perspectief te bieden. 
Kantoorwerk bléék niet echt bij hém te passen. Henk: “Passende 
functies met ‘beperkingen aan de bovenste bewegingsketen’ 
zijn moeilijk te vinden. Bij ‘beperkingen aan de onderste’ is 
alle zittend productiewerk mogelijk.” De gemeente Zeewolde 
werd overgehaald een stage te bieden. De vervolgstap naar 
loonvormende activiteiten was nog een uitdaging. Henk vond 
voor Mateusz langer werk in een kringloopwinkel: van toch wat 
vakken vullen tot klanten te woord staan. Zo kwam het idee dat 
licht logistiek werk, eventueel met een verkoop- en adviestaak, 
op termijn toch geschikt kon zijn. 

Na twee jaar kon UWV ingeschakeld worden, maar vanwege 
voortgaande medische ingrepen was dit te vroeg. Om gelijk 
door te kunnen pakken zocht Henk wel contact met de UWV-
arbeidsdeskundige voor het moment dat belastbaarheid voor 
werk zou ontstaan, de zogenoemde turnkey benadering. Dit 
bleek vier jaar na het ongeluk mogelijk. Toen ging het snel. UWV 

'Arbeidsgerichte 
herstelcoaching 

in eigen taal'

 '110% inzet  
en enthousiasme' 
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ü	Automatisch berekening van de wettelijke rente
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Huishoudelijke hulp en Zelfwerkzaamheid.

ü	Conversie naar PDF en samenvoegen
van facturen, rapporten, foto’s, etc.

ü	Cliënt kan desgewenst
toegang krijgen



financierde een traject maatschappelijke 
participatie. Henk zocht contact met 
het regionale bedrijf in jobcoaching 
en re-integratie. Dat regelde een 
stageplaats bij Stella voor het opdoen 
van werkervaring. Mateusz begon eind 
mei 2020. Hij verzamelt in het magazijn 
kleine en lichte fietsonderdelen op een 
karretje. Die doet hij in kratten, die gaan 
op een grotere kar naar de expeditie 
voor levering bij de mensen thuis, de 
‘servicebus’ of  E-bike Service Center. 
Leidinggevende Arjan: “Hij toont 110% 
inzet en enthousiasme”. Mateusz kreeg 
begin september 2020 een jaarcontract, 
in beginsel met vooruitzicht op vaste 
dienst. 

Financieel 
Uiteraard werkt Mateusz op basis van 
een No Risk polis van UWV. Dat betaalt 
bij ziekte het loon door. Opnieuw 
uitvallen geeft echter hoge kosten 
voor re-integratie. Mateusz is niet 
gemakkelijk te herplaatsen. Dit vergt 
dan weer gespecialiseerde begeleiding 
van een arbeidsdeskundige. De kans 
op uitval is klein, de kosten zijn groot. 
UVW draagt deze niet. Na advies van 
een personenschade expert bleek de 
aansprakelijke verzekeraar bereid om 
voor de duur van de No Risk polis een 
budget ‘op de plank te houden’ voor 
eventuele uitval door de bekende 
ziekteoorzaak. 

Druk? 
Voelde Mateusz zich wel eens door z’n 
begeleiders onder druk gezet om weer 
te gaan werken? Mateusz: “Nee, het 
werk is niet erg druk.” Het vraaggesprek 
heeft even iets extra vrolijks. Mateusz 
kent de term ‘onder druk gezet worden’ 
niet in het Nederlands, net zo min als 
‘teleurstelling’. Na uitleg vertelt hij hoe 
véél mensen hem geholpen hebben en 
hoe goed. UWV indertijd was correct met 
verstrekken van z’n uitkering, het zette 
geen druk. Inderdaad, Mateusz voelt niet 

dat hij hard moet werken. Hij werkt van 7 
tot 4, met een uur pauze. De mensen om 
hem heen vinden het bijzonder dat hij 
snel heeft kunnen schakelen, van vooral 
thuis zijn naar werkdagen van acht 
uur. Mateusz vindt het niet druk. “Het 
magazijn is precies goed.” 

Steun
Nog altijd moet Mateusz voortdurend 
opletten. Hij vertelt onlangs bij de 
neuroloog te zijn geweest. Hij had 
onverwacht spasmen. Hij en allen in zijn 
omgeving zijn zich ervan bewust dat 
nieuwe medische problemen kúnnen 
opkomen. Mateusz zag veel professionals 
voor revalidatie en re-integratie.  
Door wie voelde hij zich het meest 
gesteund? Hij is over iedereen positief. 
Zijn meest recente ervaring is met 
jobcoach Christa: een fijne samenwerking.  
“De meeste steun had ik van mijn moeder, 
en extra van mijn stiefvader. Die praatte 
iedere keer weer op me in: dóórgaan.”   
Er werken zo’n 175.000 Polen permanent 
in Nederland, nog zo’n aantal werkt hier 
met onderbrekingen, aldus de Poolse 
ambassade. Maar weinigen kunnen zoals 
Mateusz rekenen op familie hier. Velen 
hebben problemen met huisvesting, 
weinig financiële armslag, ze doen zwaar 
lichamelijk werk. Dat maakt (opkomende) 
arbeidsongeschiktheid extra bezwarend. 
De relatie van werkgever en Poolse 
werknemer komt gauw onder druk. 

Onnodig vaak dreigen er een slechte 
verhouding en uiteindelijk hoge kosten, 
zeker bij letselschade. Werkgevers zijn er 
vaak niet van doordrongen: de wetgeving 
Verbetering Poortwachter en Werk en 
Inkomen naar Arbeidsvermogen gelden 
onverkort voor arbeidsmigranten. Henk: 
“Het doel is arbeidsparticipatie binnen 
belastbaarheid. Daarvoor dient gerichte 
en deskundige ondersteuning aan 
alle betrokkenen. Dat voorkomt mede 
bijkomende schade door verslechtering 
in de arbeidsverhouding. Deze 
‘verborgen steun op de achter grond’ is 
essentieel. Gelukkig zien verzekeraars 
dit specialistenwerk steeds meer als een 
gewone zaak.”

Gewoon 
Mateusz heeft sinds vier jaar een 
vriendin. Ze komt regelmatig, ze 
studeert rechten in Polen: “Zij is een 
echte studente”. Ze komt najaar 2021 
blijvend naar Nederland, hij kijkt uit 
naar een toekomst met haar. Hij voelt 
zich zeker van zichzelf en van zijn werk 
bij z’n werkgever. Zijn leidinggevende: 
“Het valt de meeste collega’s niet eens 
op dat hij een beperking heeft”. Zo heeft 
een niet alledaags verhaal een gewone 
menselijke afloop. 

Ton van Oostrum is expert en publicist 
over het thema arbeidsomstandigheden, 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bewegen en sporten is niet alleen een populaire 
manier van vrijetijdsbesteding, het heeft ook 
nog eens een positief effect op onze lichamelijke 
gezondheid. Ruim veertig procent van de 
Nederlanders doet aan een vorm van sport. 
Voor mensen met een fysieke beperking ligt dit 
percentage een heel stuk lager. Uit onderzoeken 
blijkt dat regelmatige lichamelijke activiteit kan 
leiden tot verbetering van de stemming, vergroting 
van het zelfvertrouwen, een betere acceptatie van 
de beperking en niet te vergeten het doorbreken 
van een sociaal isolement (als daar sprake van 
is). LetselschadeNEWS sprak met Johan Smith en 
Frank Dik over sporten met een beenprothese en 
het sportaanbod in Nederland.  Door Floor Verhees

Sportplezier is waar het om gaat
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Beenamputatie
Johan Smith (nu 44 jaar) verloor in 2011 als gevolg van 
een motorongeval zijn linker onderbeen en zijn linker 
arm raakte verlamd. Ten tijde van het ongeval  was zijn 
vrouw hoogzwanger van hun zesde kind. Johan was als 
servicemonteur kostwinner. De gevolgen waren niet alleen 
voor Johan aanzienlijk, maar voor het hele gezin. “Door het 
ongeval lag ik helemaal in puin. Het was een heel onwerkelijke 
tijd, omdat er zoveel speelde. Tijdens de revalidatie ben ik zelfs 
tussendoor vanuit revalidatiecentrum De Vogellanden met de 
ambulance naar het ziekenhuis overgebracht waar mijn vrouw 
Ellen is bevallen van onze jongste zoon. Daarna werd ik weer 
teruggebracht naar de Vogellanden. Zoiets vergeet je nooit 
meer. Maar goed, het was niet alleen het revalidatietraject, ook 
het op orde krijgen van ons gezinsleven en de strafzaak, het 
hoger beroep en het in cassatie gaan, maakten daar onderdeel 
van uit.” Johan werd op zijn motor aangereden door een jonge 
knul. Voordat deze achter het stuur stapte, had hij samen met 
een groepje vrienden drugs gebruikt. Onder invloed is hij de 
weg op gegaan en heeft Johan aangereden. Het was voor 
Johan een pijnlijk besef dat zijn leven in een klap overhoop lag 
en de jongen in kwestie te jong was om echt te kunnen inzien 
wat  de gevolgen van zijn daden waren. 

Autonomie
Ondanks de tegenslag van het ongeval, heeft Johan niets ingeboet 
aan daadkracht. Al snel wilde hij vooral weer vooruit kijken. 
Tijdens de revalidatie rees de vraag ‘wat is nog wel mogelijk?’. 

Johan Smith


