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Chronisch Werkt! is gespecialiseerd in het begeleiden van 

werkgevers en hun werknemers met een chronische aandoening,  

met als doel hen plezierig aan het werk te houden of te krijgen. 

Wat Chronisch Werkt! uniek maakt, is dat de initiatiefnemers,  

Annemiek de Crom en Tamara Bijleveld, hun professionele opleidingen en 

achtergronden combineren met hun ervaringsdeskundigheid. Beiden hebben ze 

een paramedische achtergrond en zijn gecertificeerd participatiecoaches  

(Centrum Chronisch Ziek en Werk) en geregistreerd counsellors  

(Algemene Beroepsvereniging voor Counselling). 

Hun jarenlange ervaring als ondernemer, leidinggevende en medewerker, zorgt 

ervoor dat zij vanuit diverse functies weten wat er nodig is voor werknemers met 

een chronische aandoening en welke ondersteuning werkgevers in dit proces 

nodig hebben. 

"Waar wij in geloven, is dat werken met een chronische ziekte geen continue 

worsteling hoeft te zijn. Ook met een chronische aandoening is het mogelijk om 

te blijven werken. Als je hoort dat je een chronische ziekte hebt, staat alles op 

zijn kop. Veel zekerheden vallen weg en je perspectief verandert. Uit ervaring 

weten wij hoe belangrijk professionele begeleiding is. De gedachte dat je niet 

meer kan werken, is voor veel mensen beangstigend", zegt Tamara Bijleveld. 

"Voor mensen met een chronische aandoening is er qua medische begeleiding 

vaak veel geregeld. Ten aanzien van de mentale- en psychosociale begeleiding, 

zeker op de werkvloer, is er voor werkgever en werknemer nog veel winst te 

behalen. Dit doen we door implementatie van het '9-stappenplan', trainingen en 

individuele coachingstrajecten, zodat iedereen die wil werken ook kan en mag 

werken. Goede begeleiding bespaart tijd en geld", vult Annemiek de Crom aan. 

Voor meer informatie zie de website van Chronisch Werkt!  
Neem contact op via contact@chronischwerkt.nl of bel met  
Annemiek de Crom op 06 505 555 26 of Tamara Bijleveld op 06 413 217 15. 
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