
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisteren naar ervaringsdeskundigen, werkgevers en professionals 

Er was eens… 

„Er was eens een vrouw die verdwaalde in haar hoofd.  

Ze dwaalde rond, in het bos van 

sociale zekerheid en zorg.  

En ze droomde over licht in haar 

bestaan. 

Ze joeg achter het licht aan, en 

kwam uiteindelijk in een open veld. 

Ze vond werk en een nieuwe 

relatie.‟ 

 

Zo gaan sprookjes. Ze lopen goed 

af. Maar: hoe kunnen we er voor zorgen, dat we dit ook in de werkelijkheid 

kunnen realiseren? Hiermee opent Monique Klompé, projectleider en 

voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), 
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de dag. Wat werkt wel, en wat niet in de begeleiding van mensen met 

psychische beperkingen? “Als we luisteren naar mensen met hun makke, dan 

kunnen we heel ver komen. We kunnen de mens z‟n mogelijkheden laten 

zien. Werksituaties misschien wat aanpassen. Werkgevers laten participeren.” 

 

Leidend thema is: luisteren naar verhalen van mensen, zowel van 

ervaringsdeskundigen, werkgevers en professionals. En daarvan leren in onze 

dagelijkse praktijk. Dit gaat resulteren in een handreiking in de 

ondersteuning van mensen met psychische beperkingen. Die handreiking is 

er om te helpen, maar het belangrijkste is: een beweging realiseren, als een 

chocoladevlek van MMM! „Zodat zij die verdwaald is in haar hoofd, kan delen 

in dit project en deze beweging.‟ 

In 2011-2012 werden de verhalen van Wajongeren gehoord. Sommige zeiden: 

“Ik heb me in mijn weg naar de arbeidsmarkt heel eenzaam gevoeld.” In 

2013-2014 wordt verder voortgebouwd op wat er al is – met 20 

beroepsverenigingen en 14.000 daarop aangesloten professionals. 

 

Beleidsdoelstellingen: Staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW aan 

het woord 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma 

heeft Monique Klompé goed 

beluisterd. Het onderwerp is 

zeer actueel: ze zal dezelfde 

middag een groot debat 

voeren met de Tweede Kamer 

over de Participatiewet. En als 

er één groep is waarvoor 

aandacht moet zijn, dan zijn dat mensen met psychische beperkingen, zo 

vindt ze: “Je kunt welhaast beter een fysieke beperking hebben dan een 

psychische beperking. Werkgevers denken vaak dat fysieke aanpassingen wel 

volstaan. Maar dan begint het pas! Mensen met een psychische beperking 

hebben andere aanpassingen en bejegening nodig. De problematiek is heel 

anders en voor niemand simpel – voor werkgevers, professionals en de 

betrokkenen zelf niet.” 

“Wij moeten zorgen voor de juiste instrumenten”, vindt de staatssecretaris. 

“Een wet is zo‟n instrument.” 

Staatssecretaris Klijnsma doet een oproep aan de zaal: “Goed dat u zich 

hierover buigt. U bent voor mij de ruggensteun als het gaat om de 

wegbereiding naar werkende toepassingen, en het „bij de les houden‟ van 

werkgevers. Mijn vraag aan u is: wat heeft ú nodig, in de praktijk? Wat 



 

moeten wíj doen, zodat ú uw werk kunt doen? Ik krijg na afloop graag terug 

wat ik in de wet heb te regelen.” 

 

Er komen een aantal reacties, waaronder twee van deelnemers die aanwezig 

zijn in een werkgeversrol. De eerste roept de Staatssecretaris op om geen 

quota te hanteren: “Wat werkt is dat we naar elkaar gaan luisteren.” De 

tweede werkgever geeft aan waar hijzelf tegenaan loopt: “Wij bieden werk 

aan 34.000 mensen. De banen hebben we wel, maar ik zie de mensen niet. 

Ik kan geen Wajongers vinden. Ik heb behoefte aan professionals die mij 

kunnen ontzorgen. Maar quota hebben we niet nodig – we realiseren ons het 

belang hiervan voldoende.” 

 

Staatssecretaris Klijnsma vindt dat de inzet om mensen met psychische 

beperkingen aan het werk te helpen over het geheel genomen wat 

enthousiaster mag zijn. Er zijn mooie voorbeelden te vinden hoe het wel kan. 

Mocht het aanvankelijk niet lukken om voldoende aangepaste 

arbeidsplaatsen te creëren, dan zal ze daarover het liefst eerst in gesprek 

gaan. Maar mocht het aan het eind van de rit toch nog niet gelukt zijn, dan  

  zal ze de vastgestelde quota hanteren. 

 

  Wat er vooraf ging 

Marianne van Boom en Linda ten Hove blikken terug op MMMensen met 

mogelijkheden van 2011-2012. Te beginnen met de korte film „Professionals 

leren van MMMensen met mogelijkheden‟. Professionals lezen de brief voor, 

die zij schreven aan Wajongeren. Zij spreken hierin hun waardering uit, dat 

die Wajongeren hun behoeftes hebben uitgesproken en erkennen die 

behoeftes ook. Eén opvallende uitspraak van een Wajongere: “Werkgevers 

zijn soms net baby‟s – je moet altijd voor ze klaarstaan.” Er is veel geleerd. 

Er is een bewustwordingsproces gestart: “Als je gevoel geraakt wordt, blijft 

het je bij.” De professionals hebben een spiegel voorgehouden gekregen. De 

behoeften zijn vertaald in concrete acties. Het geleerde is vervat in een 

gezamenlijke visie, een intentieverklaring van de acht deelnemende 

beroepsgroepen. Die visie omvat een aantal punten waarmee gezamenlijk de 

toekomst kan worden aangegaan. De winst: er is een werkend 

ervaringslerenmodel. Ervaringsleren werkt en is innovatief. 

 

Input vanuit de wetenschap 

“Als het gaat om de input vanuit de wetenschap over arbeidsparticipatie van 

mensen met psychische aandoeningen, dan is vooral het snijvlak 

wetenschappelijke effectstudies – praktijkervaring – patientperspectief van 

Praktische handleiding voor 
werkgever/arbo/zorg/klant/ 
werknemer 



 

belang”, zo stelt Sylvia Vermeulen, verzekeringsarts en senior onderzoeker 

bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) in haar presentatie. 

In wetenschappelijke studies zijn onderzoeksresultaten te vinden op het 

gebied van zorg, de individuele benadering en de werkplekgerichte aanpak. 

 

Op het gebied van multidisciplinaire zorg zijn een aantal richtlijnen 

ontwikkeld: onder meer voor depressie, angststoornissen, overspanning en 

burn-out. Een voorbeeld van een wetenschappelijk beschreven 

zorgmethodiek is die van „Collaborative Care‟. Onderdeel daarvan is 

laagdrempelig contact. 

Ook voor individu gerichte benadering zijn richtlijnen ontwikkeld (de NVAB 

richtlijn voor bedrijfsartsen en de NIB richtlijn Werk en Psychische klachten). 

Wetenschappelijk beschreven methodieken op het gebied van individu 

gerichte benadering zijn de „Problem Solving Therapy‟ en de Tijdscontingente 

Activerende Benadering. Bij die laatste bleek onder meer belangrijk dat de 

begeleidende professional dicht bij de werkvloer moet staan. Focus op de 

werkplek is belangrijk. 

Op het gebied van werkplekgerichte interventies is vooral de Werkgerichte 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) veelvuldig onderzocht. Interventie in 

werkcontext werkt beter dan reguliere interventie. Betrokkenheid van 

leidinggevende en werkplekaanpassingen zijn zinvol en kunnen effectief zijn. 

Bij angststoornissen is het van belang om de interventie te richten daar waar 

de angst ontstaat. 

 

 

 

Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen 

en Individuele Plaatsing en Steun (IPS) 

Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen 

Werk voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is zowel vanuit 

sociaal als economisch oogpunt wenselijk. Er is nog een grote kloof tussen 

praktijk en wetenschap. In de Verenigde Staten participeert 20% van de 

mensen met ernstige psychische aandoeningen in arbeid. In Nederland is dat 

19%, waarvan 14% in reguliere arbeid. De Multidisciplinaire richtlijn Werk en 

Ernstige Psychische Aandoeningen is ontwikkeld voor de ondersteuning van 

mensen die door hun aandoening dagelijks gehinderd worden, en die deze 

aandoening al meer dan twee jaar hebben. Voor deze groep is niet alleen het 

vinden van werk, maar ook het 

behouden ervan moeilijk. 

 

Mooie ideeën, verhalen en 
dromen. Nu vertalen naar 
hoe we het gaan doen!! 



 

Per hoofdstuk van de ontwikkelde richtlijn worden aanbevelingen gedaan 

over de verschillende aspecten in de begeleiding van mensen met ernstige 

psychische aandoeningen naar en in werk. Bijvoorbeeld als het gaat om 

zelfmanagement: verdere ontwikkeling van zelfmanagement-programma‟s is 

van belang, want deze programma‟s leveren goede resultaten op. 

En als het gaat om samenwerking tussen organisaties: het is van belang om 

uit te vinden wat de „best practices‟ zijn. Er is een integrale methode nodig, 

en ook een integrale financiering. 

 

Meer informatie is te vinden op www.ggzrichtlijnen.nl. Voor vragen over de multidisciplinaire 

richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen kan contact opgenomen worden met 

Daniëlle van Duin: dduin@kcphrenos.nl 

 

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) 

Vragen die kunnen opkomen als het gaat om mensen met psychische 

aandoeningen. Willen ze wel een betaalde baan? Kunnen ze dat wel? Waarom 

geen vrijwilligerswerk of zinvolle dagbesteding? 

Het blijkt dat veel mensen in deze groep heel graag betaald werk willen. Bij 

IPS wordt ervanuit gegaan dat mensen gemotiveerd zijn om te werken. IPS 

gaat uit van acht principes, waarvan de belangrijkste drie zijn: (1) Iedereen 

die gemotiveerd is om te werken kan starten met zo‟n traject: er zijn geen 

uitsluitingcriteria, (2) Het centrale doel is regulier betaald werk: dit is werk 

waar iedereen op kan solliciteren, (3)„Place then train‟ principe: snel contact 

met de werkgever. Dit is vooral van belang als mensen al langer van de 

arbeidsmarkt zijn. 

 

Belangrijk is ook om te bepalen of het beeld van betrokkene op werk reëel is. 

Soms moet je dat samen met de cliënt uitzoeken, bijvoorbeeld door te praten 

met mensen die in dat beroep werkzaam zijn. Dit leidt soms tot bijstelling 

van dat beeld. Als het gaat om afwijzingen: we moeten mensen ook niet 

teveel in bescherming willen nemen. Mensen mogen ook een keer afgewezen 

worden. Teleurstelling kan gezond zijn. Soms zijn verschillende stappen 

nodig om op de juiste plek te komen. 

 

Voor vragen over IPS kan contact opgenomen worden met Ellen Otto: eotto@kcphrenos.nl 

 

Werkgevers en 

ervaringsdeskundigen 

aan het woord 

http://www.ggzrichtlijnen.nl/


 

Macek Technika is een productiebedrijf waarvan ongeveer de helft van de 

werknemers een beperking heeft. Jan van den Broek is als P&O functionaris 

en jobcoach verbonden aan dit bedrijf. “Iedereen die bij ons wil werken, kan 

bij ons werken”, zo stelt hij. “Wij maken weinig verschil in aannamebeleid 

voor mensen met en zonder beperkingen. De vragen die wij stellen zijn: wat 

kan iemand? En wil hij?” Van werk kunnen mensen met psychische 

beperkingen enorm herstellen, is zijn ervaring. Daarvan zijn binnen zijn 

bedrijf diverse voorbeelden te vinden. Toch zit hij ook met vragen: “Ik werk 

als 1e lijns coach informeler dan „op afspraak‟. Dat informele gesprek is vaak 

al genoeg. Er is in de begeleiding van mensen met psychische beperkingen 

vaak een duidelijke rol voor het UWV en de huisarts, maar waar zit de 

werkgever?” 

 

Martin Beker is ervaringsdeskundige en zelfstandig ondernemer. Hij werkte 

lange tijd in de accountancy, had te maken met hoge werkdruk en dacht dat 

ook lang vol te kunnen houden. Zijn psychische klachten stapelden zich in de 

loop van de tijd op en hij werd enige tijd opgenomen. In 2007 knapte hij 

gaandeweg op. In 2010 startte hij voor zichzelf met een fiscaal advieskantoor. 

Zijn terugkeer naar werk verliep via het UWV en een IRO-bureau: zijn 

begeleider daar zag mogelijkheden voor hem. Martin Beker: “Wat mij 

geholpen heeft is dat ik bij het IRO-traject op een goede manier werd 

behandeld: de bejegening was goed. Vooral het luisteren en kijken naar mij 

als cliënt. De intentie van professionals is goed, maar vaak wordt teveel naar 

de belangen van organisaties gekeken. Ik heb de juiste mensen ontmoet.” 

 

Vraag aan Jan van den Broek en Martin Beker: “Wat zou je anderen mee 

willen geven?” 

Martin Beker: “Luister goed naar mensen en kijk naar hun potenties.” 

Jan van den Broek: “Voeg de werkgever toe aan het team die mensen 

moeten begeleiden. En de vraag: op wie kunnen werkgevers terugvallen als 

zich crisissituaties voordoen?” 

 

Vanuit de zaal wordt gesteld dat werkgevers in het geval van crisissituaties 

een bedrijfsmaatschappelijk werker kunnen inschakelen. Daarvoor zijn ook 

constructies denkbaar waarin dat buiten de kantoortijden, dus ook ‟s avonds 

en in het weekend kan. 

Jan van den Broek: “Wij hebben in dit verband ook bewust gekozen voor een 

kleine arbodienst, omdat bij de grotere arbodiensten direct contact vaak niet 

mogelijk is. Je moet daarbij eerst door een telefonische menukeuze heen. 

Laat staan dat je ze buiten kantoortijden kunt bereiken.” 

 

 

Weg met de 9 tot 5 
mentaliteit 

Voornemen: vaker contact 
opnemen met andere professionals 



 

 

Astrid Hendriks werkt als programmamanager Wajong bij het UWV. In haar team werken vier 

mensen met een Wajong-achtergrond. 

Op de vraag „Wat zijn je ervaringen met mensen met psychische 

beperkingen?‟ antwoordt 

Astrid Hendriks: “Als zich problemen voordoen, dan is het moeilijk om goede 

professionele ondersteuning te vinden. De professionals die we om bijstand 

vroegen, kwamen niet naar de werkvloer. Problemen hebben een oplossing 

nodig. We moeten niet 

alleen weten wie we om 

hulp kunnen vragen, 

maar de ingeschakelde 

hulp moet ook kunnen 

meewerken aan 

oplossingen op de 

werkvloer. 

Wie is waarvoor 

verantwoordelijk? En wat 

is in een bepaalde situatie het beste om te doen? Dat zijn voor ons relevante 

vragen. En wat ook van belang is: er moet iemand in actie komen. Niet 

alleen naar elkaar blijven kijken, iemand moet opstaan.” 

Vanuit de zaal wordt gesteld: “Verantwoordelijkheid niet durven nemen kan 

ook te maken hebben met het risico op claims.” Astrid Hendriks: “Dat is een 

goed onderwerp om over na te denken en verder te bespreken. Ik wil 

wegblijven van procedures, maar het meer zoeken in samenwerking en 

gedrag.” 

 

Constancia van Houten is ervaringsdeskundige bij GGNet. Zij kreeg de kans 

om een leerwerktraject te volgen en zag daardoor meer toekomstkansen. 

Daarna volgde zij een opleiding tot  ervaringsdeskundige. Werken, een doel 

hebben, en aansluiting vinden bij mensen: dat waren voor haar de dingen die 

bepalend waren om te komen waar ze nu is. Constancia van Houten: “Mijn 

routecoach heeft mij geholpen om weer betaald werk te vinden. Die wees me 

op een traject dat voor mij werkte. Dat heeft me ook veel zelfbewuster 

gemaakt: mijn achtergrond heeft me gemaakt tot wie ik ben.” Tips voor 

anderen? “Je kunt uit de problemen komen. Maar dat gaat ook gepaard met 

vallen en opstaan.” 

 

Interactieve sessies 

In de middag gaan 

aanwezigen in groepen aan 



 

de slag om ervaringen uit te wisselen. De deelnemers  

voeren tweegesprekken waarin ze elkaar een ervaringsverhaal vertellen. De 

andere partner luistert, stelt aanvullende vragen en memoreert vervolgens 

de opvallendste inzichten uit dit verhaal.  

In het tweede deel van de sessie worden de verhalen en inzichten 

uitgewisseld. Leidende vragen daarbij: wat valt er meteen op? Welke dingen 

komen dikwijls terug? Welke kracht spreekt er uit de verhalen? De 

belangrijkste aspecten worden op een flapover gezet. 

 

De thema’s en inzichten die hieruit naar voren kwamen: 

 Van mens-tot-mens contact: de behoefte aan erkenning, waardering 

en vertrouwen. Wanneer die behoeften vervuld worden, voelen 

mensen zich krachtiger. En: benader iemand onbevooroordeeld. Als je 

je als professional té professioneel opstelt, loop je het risico het 

contact te verliezen. 

 De omgeving van de cliënt. Die kan de cliënt soms beperkingen 

opleggen: bijvoorbeeld als de omgeving ervan overtuigd is dat datgene 

wat de cliënt nastreeft, toch niet zal lukken. Beperkingen die iemand 

heeft, kunnen dus ook bevestigd worden door de omgeving. Dat, en 

bureaucratische regels bemoeilijken soms de inspanningen om elkaar 

te vinden. 

 ‘Jobcarving’: dit gaat over werken op maat, werk toegespitst op 

diegene die het uitvoert. De meest gangbare manier van werknemers 

zoeken is gericht op het zoeken van de juiste persoon bij een functie. 

Je zou dit ook om kunnen draaien: zoek werk dat bij een werknemer 

past. 

  



 

 Complexe problemen, of 

problemen die ogenschijnlijk 

complex zijn. Uit één van de 

ervaringsverhalen kwam naar 

voren dat mensen het gevoel 

kunnen hebben dat ze niet meer 

verder kunnen; dat ze een berg 

van problemen hebben waar ze 

niet meer uitkomen. Hoe ga je 

daar mee om? Een oplossing kan 

zijn: ontleed die berg in hapklare 

stukken en begin met één van 

die stukken. Bijvoorbeeld: ‘geen 

‘ja maar…’ zeggen en beginnen 

met op tijd komen op afspraken’, leidde voor één van de cliënten tot 

het oplossen van zijn problemen. 

 ‘Leemtes’ in ondersteuning en hulpverlening: Iedere professional doet 

z’n eigen deel van de ondersteuning en verwacht dat anderen de 

daarbuiten liggende aspecten oppakken. Hierdoor ontstaan ‘leemtes’ 

tussen de verschillende deelgebieden van hulpverlening en 

ondersteuning. Droom: mensen denken ‘out of the box’ en durven 

risico te nemen. Als je hulpverlening en ondersteuning opknipt in 

verschillende stukken, moet je daartussen ook verbindingen maken. 

 ‘Out of the box denken’: een aantal verhalen gingen hierover. 

Bijvoorbeeld het verhaal van een cliënt die niet durfde te presenteren. 

De begeleider beloofde dat voor hem te doen en liet hem de sheets 

maken. Vervolgens liet hij hem tijdens de presentatie het verhaal 

aanvullen. Daardoor werd de cliënt op een laagdrempelige manier bij 

de presentatie betrokken. Bijbehorende droom: doe nooit de deur 

dicht. Want dan laat je iemand alleen staan. Iedereen heeft een talent. 

 Verbindingen leggen: We leren te weinig van elkaar, was de 

constatering. Een voorbeeld van hoe het anders zou kunnen kwam 

naar voren op een congres dat één van de groepsdeelnemers eerder 

had bezocht. Daar werd voorgesteld om telefoonnummers uit te 

wisselen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. We moeten ernaartoe dat dat 

wél gebeurd. 

‘Mensen met mogelijkheden’ moet gaan over datgene wat nu 

geconstateerd wordt: ‘Vul de leemtes door het leggen van 

verbindingen’ en ‘doe de deur niet dicht voor een ander’. 

 



 

Het vervolg 

Monique Klompé laat weten hoe het vervolg eruit ziet. Op 14 november 2013 

zal de volgende stuurgroepbijeenkomst plaatsvinden. Hierin zijn alle 

deelnemende beroepsverenigingen vertegenwoordigd. Daarna zal gestart 

worden met bijeenkomsten in de vijf regio‟s (de eerste twee in december). 

Per regio zullen drie bijeenkomsten plaatsvinden, waarbij in de eerste 

bijeenkomst de verhalen van ervaringsdeskundigen en werkgevers aan bod 

zullen komen. En de twee bijeenkomsten erna de deelnemers aan de 

handreiking gaan werken. De resultaten komen terug in een landelijk congres.  

 

Aanwezigen worden gevraagd om zichzelf hiervoor aan te melden door hun 

naam en adres achter te laten in de aanmeldingsboxen per regio. Ook wordt 

aan hen gevraagd om namen van ervaringsdeskundigen en werkgevers door 

te geven die hun ervaringen binnen dit project willen delen. Het is ook 

mogelijk om mensen aan te melden die niet willen deelnemen, maar wel 

willen waarnemen en die het willen meenemen naar hun eigen terreinen. 

 

MMMensen met mogelijkheden online: 

 Website: www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl.  

Naast meer informatie over het project is deze site ook bedoeld om 

informatie te delen. 

 LinkedIn: LinkedIngroep ‘Mensen Met Mogelijkheden’. 

 Twitter: #mmmps 
 

 


