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Y
orick Saeijs uit Breda be-
geleidt met zijn bedrijf 
Werk&Scheiding men-
sen die in scheiding lig-
gen, zodat de kans op 

werkverzuim kleiner wordt. ,,Als je 
gaat scheiden, komt er veel op je af: je 
toekomstbeeld valt weg. Er zijn veel 
praktische zaken die geregeld moe-
ten worden. Je telefoonabonnement, 
je verzekeringen en pensioen, zorg 
voor de kinderen. Je huis verkopen is 
momenteel geen probleem, maar zie 
in deze tijd maar eens twee huizen te 
kopen. Het levert onwijs veel stress 
op. Dat zie je terug in het werk. De 
foutenmarge gaat omhoog en het 
werk komt niet af. Voordat iemand 
daadwerkelijk uitvalt, gebeurt er al 
een hoop.”

Energielekken
Het is de werkgever van de werkne-
mer die in scheiding ligt die contact 
opneemt met Saeijs. ,,Vaak hebben ze 
al meerdere gesprekken met de 
werknemer gehad, maar merken ze  

dat de zorg dat de medewerker gaat 
uitvallen groot is. Vervolgens kijken 
we of we kunnen helpen.”

De werknemer heeft dan acht ses-
sies met de echtscheidingsspecialist.  
Daarin komen verschillende onder-
werpen aan bod, zoals omgaan met 
conflict, energielekken en de kinde-
ren. ,,We kijken wat er beter kan en 
vertalen dat naar praktische stap-
pen”, legt Saeijs uit. ,,Zoals het regu-
leren van het contact met de ex-part-
ner. Communicatie via WhatsApp 
hakt er vaak stevig in. Soms wordt er 
de hele dag over en weer geappt over 
het convenant. Als je daar dertig 
 appjes per dag over krijgt, is het lastig 
om je werk goed te blijven doen.”

Niet doordeweeks appen
Saeijs draagt oplossingen aan. ,,Zo 
spreken we soms af om doordeweeks 
niet te appen, maar op zondagavond 
te bellen om alles te bespreken. Dat 
geeft rust. Soms adviseren we een 
mediator in te schakelen, of zoeken 
we een slaapcoach. Het is helemaal 
afhankelijk van de persoon en de si-
tuatie. Na ongeveer tien weken is het 
de bedoeling dat de medewerker ge-

noeg aan onze hulp heeft gehad om 
de positieve lijn zelf voort te zetten.”

Saeijs zette Werk&Scheiding op 
naar aanleiding van zijn eigen schei-
ding. ,,Ondanks dat we op een goede 
manier uit elkaar gingen, was de im-
pact erg groot”, vertelt hij. ,,Ik werkte 
toen als onderwijsadviseur en begon 
daarin te wankelen door mijn per-
soonlijke situatie. Een half jaar later 
dacht ik: wat gek dat we mensen in 
zo’n situatie maar een beetje laten 
aanmodderen.”

In eerste instantie was zijn idee om 
stellen die in scheiding liggen te be-
geleiden. ,,Om hen te leren hoe je er 
voor kunt zorgen dat je allebei goede 
ouders blijft ondanks de scheiding. 
Zelf heb ik ook kinderen”, vertelt 
Saeijs. Toen stuitte hij op een onder-
zoek van TNO waaruit bleek dat het 
werkverzuim bij mensen in schei-
ding enorm toeneemt. Daarin zag hij 
een kans: het begeleiden van de me-
dewerkers met een traject om hen op 
de been te houden. En het bijstaan 
van de werkgever om zijn personeel 
productief te houden. ,,Gemiddeld 
scheiden er 80.000 mensen per jaar. 
Het overgrote deel heeft een baan. 
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l 
Als je eenmaal 
thuis zit, is het 
moeilijk om 
weer aan de 
slag te gaan
 – Yorick Saeijs

483 miljoen, dat kost verzuim na scheiding
Uit onderzoek van Tno blijkt dat het werkverzuim tijdens 
het scheidingsproces bijna verdubbelt. gemiddeld duurt 
een scheidingsproces, van aanloop tot verwerking, ander-
half tot twee jaar. de geschatte totale kosten van arbeids-
verzuim in het geval van gescheiden personen bedragen 
volgens econovision 483 miljoen euro per jaar.

Dat zijn serieuze getallen. Wij gelo-
ven niet dat werk en privé geschei-
den zijn. Het gaat om dezelfde 
mens.”

Op zijn kop
Het traject, en daarmee een vermin-
derd ziekteverzuim, heeft niet alleen 
voordelen voor de werkgever. Ook de 
werknemer heeft belang bij het kun-
nen blijven werken. ,,Je baan is een 
heel belangrijk deel van je leven en 
dat wil je graag zo houden. De rest 
van je leven staat op zijn kop, maar 
werk blijft zoals het is. Dat geeft af-
leiding. Daarnaast zijn je toege-
voegde waardegevoel, salaris en het 
contact met collega’s ook heel be-
langrijk.”

Geen structuur
Werk&Scheiding richt zich vooral 
op preventie, omdat het volgens Sae-
ijs makkelijker is uitval van een 
werknemer te voorkomen dan later 
op te lossen. ,,Als je eenmaal thuis 
zit,  is het moeilijk om weer aan de 
slag te gaan. Thuis komen de muren 
op je af en daar heb je geen structuur 
meer, waardoor je ook minder ener-
gie hebt.”

Inmiddels heeft Werk&Scheiding 
een landelijk netwerk met specialis-
ten, dankzij de opleiding die Saeijs 
heeft geschreven. ,,Het gekke is dat ik 
dit nooit had kunnen bedenken als 
ik zelf niet gescheiden was. Soms 
kun je situaties niet veranderen, 
maar je kunt wel kiezen hoe je ermee 
omgaat. Dat is tevens de basis van 
onze begeleiding.”

Boze appjes van je ex, praktische zaken die 
geregeld moeten worden en bezittingen die 
verdeeld moeten worden: er komt veel op je af 
wanneer je in scheiding ligt, waardoor het lastig is 
om je op je werk volledig in te zetten. ,,De 
foutmarge gaat omhoog.”

‘Het is gek dat we mensen in 
zo’n situatie laten aanmodderen’


