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WERKNEMERSTIPS 
 

Hoe kom ik met een 
langdurige psychische 
aandoening een stap 

dichterbij werk? 
 

         
 

‘Wat hebben  werknemers met een 

langdurige psychische aandoening  

èn ondernemers/werkgevers  nodig 

om een succes te maken van hun 

arbeidsrelatie?’  

 

Perspectief  

op een nieuwe 

toekomst, 

mooi op je plek  

zoals je bent  

Met 

vr i jmoedigheid 

en humor:  

beiden 

ontwikkelen.  

Dat is de basis  

 

 

  Prakt isch bl i jven 

(wat kan ik 

leveren?)  

en  

begrip voor 

elkaars eigenheid  

 

https://platformsamenwerken.nl/
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https://www.facebook.com/PlatformSamenWerken/
https://twitter.com/PfSamenWerken
http://www.platformsamenwerken.nl/
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https://www.linkedin.com/groups/8121913


 Het is belangrijk dat de onder-

nemer/werkgever jouw capacitei-

ten leert  kennen en weet wat je 

nodig hebt om ze in te zetten en 

goed te functioneren;  

   

 Een professioneel  onafhankel i jk 

begeleider die in jull ie  gemeen-

schappel ijk  belang –  een succes 

maken van jul l ie arbeidsrelat ie -  

zowel de ondernemer als jou 

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 ;  

  

 Voor jou is het belangrijk dat je 

past of wi lt gaan passen binnen de 

arbeidsorganisat ie. Hierbij  help het 

volgende:  
  

o vraag om duidel i jkheid , ook 

wanneer dit regelmatig is ;  

o vraag na wat gebruikeli jk is  

binnen het bedrij f;  

o wees duidel i jk als je afspraken 

niet na kunt komen;  

o vraag ti jd om taken uit te 

proberen;  

 

 De ondernemer is /  wordt niet je 
vriend, jul l ie hebben een zakel i jke 
relatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ,  profess io -

na ls ,  bestuurders .  

 

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 passen 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 je n ieuwe 

werkp lek!  

 

 

Tips voor ondernemers/werkgevers vind je op 

https://platformsamenwerken.nl 

 

mailto:pfsamenwerken@gmail.com
https://platformsamenwerken.nl/

