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“Reuma maakte dat ik na 25 jaar mijn werk niet meer kon uitvoeren.  
Mijn werkgever stelde voor me te laten omscholen tot coach voor mensen 
met een chronische ziekte. Door mijn eigen ervaring met ziekte en de  
dagelijkse beperkingen, kan ik echt wat nuttigs toevoegen aan het  
rehabilitatieproces van anderen.”

Bron: flyer project ‘Chronic illness and work’, Rheumatism Foundation  
www.pgosupport.nl
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Wat is het Centrum Chronisch Ziek en Werk?

Het Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW) is hét kenniscentrum over leven 
en werken met een chronische ziekte of aandoening. Wij bundelen kennis 
en ervaring in diensten en projecten. CCZW is opgericht door, voor en met 
mensen die zelf een chronische aandoening hebben. 

Onze missie: mensen met een chronische aandoening op eigen kracht mee 
laten doen in de maatschappij. 

Wat doet het Centrum Chronisch Ziek en Werk?

CCZW is vaste partner van patiëntenorganisaties in ontwikkeling van innova-
tieve projecten, zoals het project Certificering ervaringsdeskundige coaches 
Werk en Participatie. Hierin werkt CCZW samen met patiëntorganisaties. 
In dit project doorlopen professionele ervaringsdeskundige coaches een 
uitgebreid certificeringstraject. Dit biedt cliënten en opdrachtgevers gega-
randeerde kwaliteit van begeleiding.

Verder biedt CCZW diensten op maat zoals:
• workshops en trainingen;
• lezingen over chronisch ziek en werk;
• arbeidsdeskundig advies;
• dienstverlening ter voorkoming van ziekteverzuim en  
 uitval, re-integratie, loopbaanbegeleiding en job coaching;
• integrale dienstverlening gericht op maatschappelijke participatie.

Deze diensten levert CCZW onder andere voor:
• gemeenten;
• particulieren;
• bedrijven, arbodiensten en uitkeringsinstanties;
• organisaties in de gezondheidszorg en welzijnssector;
• patiëntenverenigingen.

“Mijn werk is prachtig om te doen. Het voordeel voor mij is dat ik dezelfde 
taal spreek en versta als (chronisch) zieken. Als ik alleen al de bijna magi-
sche woorden ‘dat herken ik’ uitspreek zie ik mensen ontspannen en zich 
zelfverzekerder voelen. Ik ben erg blij dat ik mijn inzichten en ervaring door 
kan geven. Zodoende heeft mijn ziekte ook enorm veel positiefs opgeleverd.”

Bron CCZW Astrid Zwaan

Wat is de meerwaarde van het Centrum
Chronisch Ziek en Werk?

Het bijzondere van CCZW is dat ervaringsdeskundigheid centraal staat. 
De coaches hebben niet alleen een chronische aandoening, maar zijn 
ook altijd geschoolde professionals in hun vakgebied. Vanuit deze visie 
ondersteunt CCZW mensen met een chronisch ziekte bij het realiseren 
van werkdoelen en/of ambities op andere levensterreinen. 

In 2013 ontving CCZW Europese erkenning voor haar onderscheidende 
aanpak, in de vorm van een Certificaat Model of Good Practice in  
“Promoting Healthy Work for People with Chronic Ilness” 


