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ONDERNEMERS-/ 

WERKGEVERS-

TIPS 
 

MENSEN MET EEN 

LANGDURIGE PSYCHISCHE 

AANDOENING 

VOOR UW ORGANISATIE 
 

              
 

‘Wat hebben 

ondernemers/werkgevers èn 

werknemers met een langdurige 

psychische aandoening nodig om 

een succes te maken van hun 

arbeidsrelatie?’  

 

Bereidheid om  

te ontdekken 

dat we hetzelfde 

wi l len en zijn  

 

Met 

vr i jmoedigheid 

en humor:  

beiden 

ontwikkelen.  

Dat is de basis  

 

 

Troost 

dat ik  

tussen mensen 

zit .  

Dit  is voor mij  

een overwinning  

 

  Prakt isch bl i jven 

(wat kan ik 

leveren?)  

en  

begrip voor 

elkaars eigenheid  
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 Ga per werknemer na welke 

specifieke aandachtspunten er zi jn 

en welke reële verwachtingen 

hierbij  passen (dus ook de kwal i -

teiten van de werknemer zien);  
 

 Besteed in persoonl ijk contact 

aandacht aan de mogel ijkheden die 

u ziet voor de werknemer (niet aan 

diens kwetsbaarheden);  
 

 Maak duideli jke afspraken en bli jf  

evalueren en bijsturen: klopt het 

nog?;  
 

 Ben helder over wat u als 

ondernemer wel en niet kunt 

bieden;   
 

 Benoem binnen de organisat ie dat 

ook deze werknemer de organisatie 

sterker kan maken;  
 

 Een professioneel  onafhankel i jk 

begeleider die in het gemeen-

schappel ijk  belang –  een succes 

maken van jul l ie arbeidsrelat ie -  

zowel de werknemer als u 

afzonderl i jk èn gezamenli jk kan 

begeleiden kan vanaf aanvang een 

wezenl i jk verschil  maken voor jull ie 

arbeidsrelatie en de organisat ie;  
 

 Lichtheid, vertrouwen en respect 

bevorderen voor zowel de nieuwe 

werknemer als de collega’s het 

inclusieproces;  
 

 Creëer draagvlak en begrip in de 

organisat ies: benoem vooroordelen 

en geef psycho-educatie (dit 

creëert ook begrip voor huidige 

collega’s die met psychische 

problemen kampen);  
 

 Durf te spreken over een 

“gebruiksaanwijzing”, zoals bijna 

iedereen die heeft, en maak samen 

met de werknemer duideli jk hoe 

iemand het best presteert;  
 

 Niet over maar met de nieuwe 

collega praten, toon betrokkenheid 

naar elkaar/organisatie;  
 

 Flexibele werkomgeving: mee 

kunnen bewegen met de 

ontwikkelingen van de nieuwe 

collega.  
 

 

 

 

 

Op  6 jun i  2019 organiseerde S t icht ing  

Platform SámenWerken Le iden  een d ia loog -

bi jeenkomst met werkzoekenden/ werk -

nemers,  ondernemers  /  werkgevers ,  bestuur -

ders,  profess ionals .  

 

Mensen met een langdur ige psychische 

aandoening  z i jn  met bi j zondere  aandacht wel  

dege l i jk  goed inzetbaar .  In  de  prakt i jk  bl i jkt  

dat  vee l  van  de bestaande rege ls  en 

procedures niet  goed p assen b i j  hun s i tuat ie  

en hun toe le id ing naar  werk .  Hun bege leiden 

naar  (betaa ld)  werk  vraagt dan ook langdur ig   

maatwerk .  Evena ls  het  behouden van het 

werk .   

 

Centraa l  i s  op 6 juni  bovenstaande vraag naar  

voren gekomen: “Wat hebben werkgevers en  

werknemers met  een langdurige psych ische 

aandoen ing nod ig om een succes te  maken  

van hun arbe idsre lat ie?”   

 

De t ips z i jn  –  met  dank aan a l le aanwez igen -  

in  de b i jeenkomst naar  voren gekomen.  

Suggest ies ter  verbeter ing ontvangen we 

graag op p fsamenwerken@gmai l . com                             

 

Veel  succes  gewenst  met  uw nieuwe 

werknemer!  

 

 

Tips voor werknemers/-zoekenden vind je op 

https://platformsamenwerken.nl 
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