
T
E

K
S

T 
JI

LL
 W

A
A

S
 F

O
T

O
G

R
A

FI
E

 A
N

D
R

E
W

 N
EE

L

GRAZIA 27

5

10 HOT 
STORIES

GRAZIA26

ervaring ben ik een traject gaan ontwikkelen 
om mensen die in scheiding liggen in hun 
werk te begeleiden. Ons doel is om ze aan 
het werk te houden voordat ze uitvallen, 
want daarna is het veel lastiger om weer 
terug te komen.”

MOEDERS DE DUPE
Hij vertelt dat vaak moeders de dupe zijn. 
“De zorg van de kinderen komt over het 
algemeen nog veelal bij de vrouwen te liggen. 
Tegelijkertijd moeten ze vaak meer gaan 
werken, omdat ze ondanks alimentatie als 
alleenstaande moeder niet meer kunnen 
rondkomen. Probeer maar eens om al die 
ballen hoog te houden als je voor je kinderen 
moet zorgen, ze op tijd uit school moet 
halen, je werk goed probeert te doen, met de 
mediator moet praten en ook nog eens moet 
dealen met je eigen verdriet.” De begeleiding 
die Werk&Scheiding geeft, is heel praktisch. 
“De communicatie met je ex – telefoontjes 
en appjes over en weer met vragen of 
beschuldigingen – kunnen je van je werk 
afhouden en voor een negatieve sfeer zorgen. 
Wij helpen dan om een manier te zoeken 
waarbij je wel overlegt, maar dit niet ten 
koste laat gaan van je productiviteit, focus of 
energie. We kijken ook samen met jou hoe je 
je werk rond krijgt in de uren die ervoor 
staan. Wat is er in deze roerige tijd nodig om 
voor jezelf en je kinderen te zorgen? En heb 
je heel foutgevoelig werk, dan helpen we je 
in overleg te gaan met je teamleider om  
bijvoorbeeld tijdelijk wat simpeler werk te 
doen.” Kinderarts Mariëlle (39) kwam ook 
bij Werk&Scheiding terecht. “Een scheiding 
is altijd heel complex. Er kwamen allerlei 
emoties op me af, ik moest belangrijke 
beslissingen nemen, wilde mijn twee  
dochters zo goed mogelijk opvangen, maar 

HET VERZUIM van 
mensen die gaan scheiden, 
ligt in het eerste jaar bijna 
negen procent hoger dan 
normaal, zo blijkt uit 
onderzoek van TNO. 
Geen verrassend cijfer, 
want hoe houd je je  

hoofd bij je werk als je middenin het verdriet 
van een heftige scheiding zit? Hoe kun je 
belangrijke beslissingen nemen op je werk 
als op privégebied alles drastisch verandert? 
Of een deadline halen terwijl je de hele dag 
boos over en weer appt met je ex? Een nieuwe 
trend binnen bedrijven, is om een werk- en 
scheidingscoach in te schakelen. “Ik ben zelf 
gescheiden, en dat was zo hectisch dat mijn 
hele leven op zijn kop kwam te staan”, vertelt 
Yorick Saeijs van bureau Werk&Scheiding, 
dat coaches op landelijk niveau aanbiedt. “Ik 
raakte aan het wankelen en kon mijn werk 
als onderwijsadviseur niet meer doen zoals 
ik dat wilde. Ik kon mijn hoofd er niet bij 
houden, kreeg mijn werk niet op tijd af en 
maakte ook meer fouten. Dat heeft me aan 
het denken gezet, en vanuit mijn eigen 

ook mijn werk in het ziekenhuis, dat veel 
focus vereist, goed kunnen blijven doen. 
Yorick is echt naast me komen staan, keek 
waarin ik vastliep en hoe ik dat kon aan-
pakken. Wat ik fijn vond, is dat hij heel erg 
uitging van mijn eigen kracht. Wat kan ik 
wél en waar stop ik mijn energie beter niet 
in. Hij hielp me ook om mijn grenzen te 
bewaken, waardoor ik tegen mijn werkgever 
durfde te zeggen: ‘Ik blijf mijn werk doen, 
maar dat extra stapje kan ik nu even niet 
zetten.’ Het is fijn dat er iemand met je  
meekijkt en de boel ontrafelt, want bij een 
scheiding word je in zo’n storm getrokken 
dat je op een gegeven moment je houvast 
kwijtraakt.” Yorick: “Wij maken het verschil 
door onze persoonlijke aanpak én door van 
die grote berg kleine stukjes te maken. 
Daardoor krijg je al snel weer je grip terug 
en denk je: yes, ik kan het wél zelf.”

IN DE TABOEHOEK
Waarom zijn er een miljoen mediators en 
life coaches, maar is de werk- en scheidings-
coach nog geen vanzelfsprekendheid bij elke 
scheiding? “Ik denk dat veel mensen nog 
niet van het bestaan afweten”, zegt Yorick. 
“En ik merk dat scheiding op de werkvloer 
nog een beetje in de taboehoek zit. Niet 
iedereen durft te delen dat ze gaan scheiden, 
want dan voelen ze zich kwetsbaar, zijn bang 
dat het als falen wordt gezien of dat het zich 
tegen hen zal keren. Ook is er in in niet alle 
teams altijd een veilige sfeer om hier open 
over te kunnen zijn. Mensen die niet weten 
hoe ze het gesprek met hun werkgever aan 
kunnen gaan, kunnen ook bij ons terecht. 
Het is juist belangrijk om hier wél over te 
praten. Ook voor je werkgever, want als jij 
dreigt te verzuipen en thuis komt te zitten, 
is je baas nog verder van huis.” 

1001 deadlines, 
en o ja...ook nog 

een scheiding
Elke september, na de 
zomervakantie, is er 
een piek in het aantal 
scheidingen. Vooral 
voor moeders geeft 
zo’n breuk extra druk 
op de werkvloer. 
Daarom een nieuwe 
trend: de werk- en 
scheidingscoach.


