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FOCUS JE OP 
DE KLACHT OF 
DE KRACHT?

Sterker nog: onder de juiste rand-
voorwaarden – kwalitatief goed werk 
en zo nodig adequate begeleiding 
– zorgt werk voor afname van psychi-
sche klachten, terwijl werkloosheid 
of inactiviteit ze juist versterkt. Werk 
biedt structuur, zorgt voor sociale 
contacten en draagt bij aan het ge-
voel van eigenwaarde. Uit onderzoek 
blijkt dat langdurig aan de kant staan 
een oorzaak van psychische barrières 
kan zijn. Daarom is het belangrijk te 
voorkomen dat langdurige werkloos-
heid of uitkeringsafhankelijkheid 
lichte problemen verergeren.

OPENHEID
Marieke Sweens omschrijft zichzelf 
als een vrouw met een baan, een 
huis, een partner, een hond en ... 
borderline. En als een vrouw met 
een missie. Naast haar werk als 

AAN DE KANT
Maar liefst 43,5 procent van de 
Nederlandse bevolking heeft ooit 
een lichte of zwaardere psychische 
aandoening gehad. Bij 18 procent 
speelde dat in de voorgaande twaalf 
maanden. Vaak wordt geredeneerd 
dat iemand met zo’n aandoening 
niet kan werken of onbemiddelbaar 
is. Ten onrechte. Veel mensen met 
psychische problematiek willen 
graag werken en kunnen dat ook. 

WERKEN MET 
PSYCHISCHE PROBLEMEN

Mensen met een psychische beperking komen moeilijk aan het werk, vanwege de 
aandoening zelf en vanwege de reacties daarop. Om daar verandering in te brengen, 
gaan professionals van werk & inkomen en de geestelijke gezondheidszorg in de ar-
beidsmarktregio’s met elkaar in gesprek. Sprank bespreekt het onderwerp alvast met 
ervaringsdeskundige Marieke Sweens en wetenschapper Jaap van Weeghel. 
TEKST: PETER VAN EEKERT, BEELD: SHUTTERSTOCK

 ‘P
sychische problemen’ en 
‘werk’ is een moeizame 
combinatie. Het arbeids-
verzuim om psychische 
redenen is groot. Werk-

nemers met psychische aandoenin-
gen re-integreren trager en van de 
arbeidsongeschikten is ruim een derde 
afgekeurd wegens psychische klach-
ten. Veel klantmanagers spreken over 
deze klachten als het hardnekkigste 
obstakel op de weg naar werk.
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beleidsmedewerker bij de gemeente 
Leiden runt ze haar eigen bedrijf 
Poco Loco, waarin ze onder meer 
workshops en wandelcoaching aan-
biedt. Haar boodschap laat zich in 
één woord samenvatten: openheid. 
Ook over psychische problemen. 
“Werkgevers zien liever geen 
werknemers met een psychische 
aandoening”, vertelt ze. “Het is de op 
een na minst populaire groep; alleen 
ex-gedetineerden hebben een slech-
ter imago. Toch zijn er maar weinig 
mensen met een psychische aandoe-
ning die echt niet kunnen werken en 
permanent zijn aangewezen op zorg; 
zo’n 25 duizend personen – een 
kleine minderheid.”
Vanwege het stigma verzwijgen veel 
mensen hun psychische aandoening, 
ook bij het zoeken naar werk. Begrij-
pelijk, maar niet verstandig, vindt 

Sweens. “Als je klantmanager niet 
gelooft dat je kunt werken vanwege 
je borderline of een andere aandoe-
ning, dan helpt dat je niet. Ik heb 
het zelf meegemaakt. Maar zwijgen 
helpt ook niet; dat levert stress op en 
maakt ziek.”
Het is belangrijk dat de klantmana-
ger samen met de klant kijkt naar 
talenten en naar wat wél kan. “Niet 
de klacht, maar de kracht moet cen-
traal staan. Daarvoor is openheid een 
eerste vereiste, te beginnen met een 
goed gesprek.” 
Volgens Sweens hoeft de oplossing 
niet ingewikkeld te zijn. Lang niet 
altijd zijn ingrijpende interventies 
of aanpassingen nodig om iemand 
aan het werk te helpen. “Voor mij is 
werken in een kantoortuin niet ide-
aal, maar als ik een koptelefoon mag 
opzetten, is het te doen. Het is goed 

als mijn collega’s dan weten waarom 
ik dat doe. Ik heb ook geen jobcoach 
nodig, zolang mijn leidinggevende of 
collega’s maar af en toe vragen hoe 
het met me gaat. Empathie is het 
belangrijkste.”

STILLE ZIEKTE
“Stigmatisering maakt psychische 
problematiek dubbel zwaar: cliënten 
moeten zich wapenen tegen de 
aandoening zelf én tegen negatieve 
reacties van anderen”, zegt Jaap 
van Weeghel, directeur wetenschap 
van het kenniscentrum Phrenos en 
bijzonder hoogleraar psychiatrische 
rehabilitatie bij Tranzo (Tilburg 
University). “Stigma wordt ook wel 
de tweede aandoening of stille ziekte 
genoemd. Nog ernstiger wordt het 
als het stigma wordt geïnternaliseerd 
en er een zelfstigma ontstaat. Het is 

Werken als 
een gek
Marieke Sweens schreef 
‘Werken als een gek’, 
een handleiding voor 
werkgevers, werknemers en 
werkzoekenden over werken 
met een psychische aan-
doening, gebaseerd op haar 
persoonlijke ervaringen. Het 
tweede deel van het boek is 
haar levensverhaal, in het 
eerste deel geeft ze aanwij-
zingen hoe werkgevers en 
(potentiële) werknemers het 
beste kunnen omgaan met 
psychische stoornissen.

>
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een dagelijkse bron van zorg en de 
belangrijkste barrière voor participa-
tie, terwijl participatie, het liefst in de 
vorm van betaald werk, nu juist zo 
belangrijk is. De meeste Nederlan-
ders vinden werk, vlak na het gezin 
en ver voor vrije tijd, het voornaam-
ste levensgebied. Vanwege het 
inkomen, maar ook voor structuur, 
sociale contacten, identiteit en status. 
Werk dwingt tot activiteit en levert 
over het algemeen gezondheid op.” 
 
INTERVENTIES
Psychische aandoeningen zijn er in 
vele soorten en maten, doceert Van 
Weeghel. “Een grove, veel gebruikte 
indeling is die van lichte tot ernstige 
klachten. Lichte tot matige klachten 
brengen weinig of geen disfunctio-
neren met zich mee. Meestal volgt 
herstel binnen een paar dagen of 
hooguit enkele maanden. Als er al 
behandeling nodig is, gaat het om de 
huisarts of bedrijfsarts. Bij matige 
tot ernstige klachten is er meer 
disfunctioneren en meer verzuim, 
met een groter risico op chroniciteit. 
Het natuurlijk beloop is minder 
gunstig en professionele behande-
ling is noodzakelijk. Ernstige tot zeer 
ernstige psychische aandoeningen 
leveren grote beperkingen op in het 
maatschappelijk functioneren. Die 
beperking is niet van voorbijgaande 
aard en vereist gecoördineerde zorg 
van professionals in zorgnetwerken.”
Veel mensen met een psychisch 

probleem kunnen werken. Maar 
wat maakt interventies gericht op 
werk succesvol? Van Weeghel noemt 
een aantal ingrediënten. “Aller-
eerst gelijktijdige en geïntegreerde 
aandacht voor psychische klachten 
en functioneren in arbeid. Daarbij 
moet de cliënt in zijn hele context 
worden gezien en benaderd. Dat be-
tekent een verbreding van de focus. 
Daarnaast moet ‘train-then-place’ 
plaatsmaken voor ‘place-then-train’ 
en moeten werkgever, bedrijfsarts, 
trajectbegeleider en ggz-behandelaar 
gezamenlijk tot één geïntegreerd be-
handel- en re-integratieplan komen. 
Ten slotte is het leren omgaan met 
stigma of zelfstigma een duidelijke 
succesfactor.”
Om meer mensen met psychische 
problematiek duurzaam aan een be-
taalde baan te helpen zijn positieve 
beelden en verwachtingen en geloof 
in arbeidsmogelijkheden nodig – bij 
de cliënt én bij zijn begeleiders. “Het 
zou helpen als er meer inclusieve 
arbeidsorganisaties ontstaan en 
effectieve ondersteuning wordt 
geboden op het terrein van arbeid 
en psyche via adequaat gefinan-
cierde trajecten. En verder: regionale, 
intersectorale samenwerking van 
ggz, gemeenten, UWV en bedrijfsle-
ven, ondergebracht in een landelijk 
plan van aanpak voor de komende 
jaren met landelijke monitoring van 
uitkomsten en vorderingen.” *

Gesprekstafels en 
handreikingen
Komend jaar worden in alle arbeids-
marktregio’s regionale gespreks-
tafels georganiseerd. Doel is vooral 
de uitvoerenden uit de verschillende 
domeinen en disciplines met elkaar 
in gesprek te brengen.  
Ter ondersteuning van klantmana-
gers heeft Divosa in het programma 
Effectiviteit en Vakmanschap een 
aantal producten ontwikkeld om 
klanten met een psychische aandoe-
ning of licht verstandelijke beper-
king beter naar werk te begeleiden:
• ‘Werkwijzer re-integratie van klan-

ten met psychische aandoeningen, 
voor klantmanagers en leidingge-
venden’ (2014).

• ‘Werkwijzer psychische aandoe-
ningen en lichte verstandelijke 
beperkingen, handboek voor 
maatwerk bij het begeleiden naar 
werk’ (2016). 

• ‘Kenniswijzer psychische aandoe-
ningen en lichte verstandelijke 
beperkingen’ (digitaal, 2016).

• Evaluatieblad klantgesprek: helpt 
het gesprek met een klant met 
een psychische aandoening of een 
lichte verstandelijke beperking te 
evalueren.

• E-learning ‘Maatwerk bij begelei-
den naar werk voor klanten met 
psychische aandoeningen of een 
lichte verstandelijke beperking’ 
(www.participatiecampus.nl, waar 
sinds januari ook een e-learning 
van SBCM beschikbaar is).

• Divosa organiseert in 2016  
trainingen voor klantmanagers 
over het omgaan met klanten 
met een specifieke aandoening. 
Deze reeks wordt gegeven door 
trainster/actrice Eefje Kuil.  

 Meer informatie en downloads:  
www.divosa.nl en www.particpatiecampus.nl.

  MARIEKE SWEENS: 

‘ Werken in een kantoor-
tuin is niet ideaal, maar 
met een koptelefoon op, 
is het te doen’


