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Het stigma is erger 
dan de psychische 
aandoening
Werk is vaak het beste medicijn voor mensen met 

een psychische aandoening. Maar (zelf )stigma en 

vooroordelen belemmeren het bemachtigen van 

een baan nogal eens. Wat kan een consulent Werk 

hieraan doen? En hoe open moet of kan de cliënt 

zijn over een psychische aandoening?

TEKST: PETER VAN EEKERT, BEELD: ROY WOLFS

 E
en psychische aandoe-
ning is eigenlijk niets 
bijzonders. Tenminste, 
als je naar de cijfers 
kijkt. Bijna de helft van 

de Nederlanders kampt of kampte 
ooit met een lichtere of zwaardere 
psychische aandoening. Toch rust er 
een taboe op en worden mensen snel 
gestigmatiseerd. 
Uit onderzoek blijkt dat een derde 
van de mensen met psychische 
problematiek zich achtergesteld of 
gediscrimineerd voelt of oneerlijk be-
handeld op het werk en bij het zoe-
ken naar werk. Voor bijna een kwart 
van hen is dat reden om af te zien 
van een sollicitatie of het volgen van 
een opleiding. Zo wordt het stigma 
door de buitenwereld een zelfstigma 
en een grotere belemmering naar 
werk dan de aandoening zelf.  

HET KAN OOK ANDERS
Om cliënten met een psychische 
aandoening beter te begeleiden 
naar werk moeten de vooroordelen 
worden geslecht. Die leven niet al-
leen bij werkgevers, collega’s, buren 
en kennissen, maar vaak ook binnen 
een organisatie als de sociale dienst. 
Zo bestaat een hardnekkig beeld dat 
cliënten met een psychisch probleem 
bij voorbaat onbemiddelbaar zijn 
of alleen simpel werk aankunnen. 
Hoewel de psychische beperking 
meestal gevolgen heeft voor de be-
lastbaarheid, betekent het zeker niet 
dat iemand alleen op laag niveau kan 
functioneren. Hoe kunnen we nu een 
einde maken aan die vooroordelen?

 

o    Verdieping  
Dat begint met goede informatie, 
stellen een aantal Divosa Werk- 
wijzers. Er doen veel mythes de 
ronde in de trant van ‘autisten 
hebben geen gevoel’. Door je te 
verdiepen in de verschillende psy-
chische aandoeningen krijg je een 
realistischer beeld.  

 
o   Begripvol contact  

De manier waarop de klant-
manager contact maakt bepaalt of 
stigma’s worden versterkt (‘Met 
borderline kun je toch niet met 
kinderen werken?’) of juist vermin-
derd. Creëer een open en veilige 
sfeer waarin door vragen meer 
begrip ontstaat. 

o   Andere kijk 
Iedereen heeft wel psychische 
kwetsbaarheden als spreekangst of 
somberheid. Probeer psychische 
klachten te zien als een spectrum 
van symptomen waarop je hoger of 
lager kunt scoren.  

 
o   Goed gesprek  

Zet de juiste gesprekstechnieken 
in. Denk aan motiverende ge-
spreksvoering, coaching of vraag-
verheldering en oplossingsgericht 
werken. De manier van commu-
niceren met de klant is misschien 
wel het belangrijkste gereedschap 
van de klantmanager.  

WAT IS EEN STIGMA? 
Ggz-kenniscentrum Phrenos omschrijft stigma als ‘een merkteken 
dat personen onderscheidt van anderen en onwenselijke eigen-
schappen aan hen toeschrijft, zoals gevaarlijk, onbetrouwbaar of 
onvoorspelbaar gedrag. Wanneer bepaalde mensen of groepen een 
stigma hebben, worden zij door anderen afgewezen, genegeerd 
of geweerd. ‘Zij’ die anders zijn dan ‘wij’ houden we liever op 
afstand, of het nu gaat om mensen met overgewicht, homosek-
suelen, mensen met een donkere huidskleur of mensen met een 
psychische aandoening.’  
De Stichting Samen Sterk Zonder Stigma (SSZS) definieert het 
begrip als ‘een krachtig negatief sociaal stempel dat de manier 
beïnvloedt waarop mensen zichzelf zien en gezien worden’. En de 
Divosa Werkwijzer ‘Psychische aandoeningen en lichte verstan-
delijke beperkingen’ meldt dat een stigma wordt gebruikt om 
bepaalde personen op een negatieve manier te onderscheiden van 
zogenaamd normale mensen. ‘Aan het stigma worden negatieve 
eigenschappen toegeschreven, bijvoorbeeld ‘Mensen met border-
line zijn agressief ’.’ 

  Ga voor de Divosa Werkwijzers en e-learning naar:  
www.divosa.nl (zoekterm: ‘Werkwijzer psychische  
aandoeningen’)
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VERTELLEN OF VERZWIJGEN?
Hoe verstandig is het om als werkzoekende open te zijn over je aandoening? 
Dorien Verhoeven van de Stichting Samen Sterk Zonder Stigma (SSZS) pleit 
voor openheid, maar ziet ook dat dit niet altijd de beste weg is. “Wij doen al 
veel aan stigmabestrijding op de werkvloer, onder meer door de inzet van erva-
ringsdeskundigen als ambassadeurs. Dat werkt erg positief. Open zijn over je 
aandoening is meestal het resultaat van langdurig worstelen met de vraag of dat 
verstandig is. De consequenties zijn niet altijd duidelijk. Als in een bedrijf een 
sterke afrekencultuur heerst, is het soms verstandig en logisch om niet te kiezen 
voor openheid. Of om die te beperken tot een select aantal mensen.” 
“Openheid is het ideaal”, zegt ook Jaap van Weeghel, directeur wetenschap 
van Phrenos, kenniscentrum van de ggz. “Maar in de praktijk kan het niet 
altijd, niet tegen iedereen en niet over alles. Het vergt een goede afweging.” 
De brochure Coral kan hier van nut zijn. Coral staat voor: conceal or reveal 
(vertellen of verzwijgen). De publicatie helpt mensen met een psychisch pro-
bleem om zelf te beslissen en kan ook door klantmanagers gebruikt worden. 
Bewustwording bij begeleiders is namelijk belangrijk. Klantmanagers, werk-
coaches van UWV en jobcoaches weten vaak maar weinig van (de impact) van 
stigma. Phrenos, SSZS en Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg 
en welzijn van Tilburg University, ontwikkelen nu een Coral-interventie (in 
juli gereed), samen met enkele gemeenten en UWV. Onderdeel daarvan zijn 
e-learning en trainingen voor onder meer klantmanagers over het bevorderen 
van openheid. Bij het Divosa Kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ ligt 
al een aanvraag voor een effectonderzoek naar de impact van Coral.

  De Coral-brochure is te vinden op: www.samensterkzonderstigma.nl/
interventie-coral-verzwijgen-of-vertellen

o   Kwaliteiten zien  
Empowerment van de cliënt kan 
helpen het zelfstigma te doorbre-
ken. Ervaringsdeskundigen bij-
voorbeeld kunnen cliënten vanuit 
een gelijkwaardige positie bijstaan 
in het maken van keuzes, zodat zij 
hun kwaliteiten en vaardigheden 
(her)ontdekken en (weer) gemoti-
veerd raken. 

 
o   Kennis verankeren  

Uiteraard moeten de professionals 
van hun leidinggevenden de ruim-
te krijgen om deskundigheid op te 
doen. Dat kan verankerd worden 
door een of meerdere klantmana-
gers zich te laten specialiseren.  
Vervolgens kunnen zij als vraag-
baak dienen voor hun collega’s. 
Ook het bouwen aan netwerken 
met zorgprofessionals, ervarings-
deskundigen en andere betrokke-
nen draagt bij aan de beschikbaar-
heid van kennis en kunde. *


