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Wffi%ww worden doe
je ook op jet werl'(

door vvottrur HaoRs

,Sta eens op, ga op je tenen staan en sla je armen strak over elkaar heen. Wie

kan zich nu vrijuit bewegen? Wie voelt zich ontspannen? Wie voelt zich l'ekker

evenwichtig en vol zelfvertrouwen? Wie denkt dat hij het beste van zichzetf k'an

laten zien als je op deze manier op ie tenen loopt? (...) Ën ga nu nog een:; s'taran

en geef degene die naast je staat een steuntie: vraag ailn rslkaar hoe het gaat'

Voel je het verschil met net? Dat staat een stuk lekkerder"'

lz 9 februariprobeerde Marieke Sweens de

zaal met bezor:kers aan het coilgres "Men-

senwerk" in Nieuwegein iets te laten erva-

ren van hoe het is om met een psychische

aandoening aan het werk te zijn' En hoe belangrijk het

is om claar open over te lcunnen zijn. 'Daardoor kan je

elhaar steunen."'Elkaar", want er zijn veel mensen aan

het werh met een psychische aandoening, aldus

Sweens: 'Zestien pÍocent van de werkenden in Neder-

land is d epress ief, heeft b or derline, een an gststo orn is of

een andere psychische aandoening. Dus vraag morgen

eens aan je coilega hoe het gaat, misschien is het één

van de zes collega's die dagelijks op zijn tenen loopt' Die

voelt zich dan doorjouw steun een beetje beter.'
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Sweens presenteerde zich als vo18t voor de zaai met

900 bezoekers - met achtergronden uiteenlopend van

UWV, GGZ en gemeenten tot ervaringsdeskundigen,

re-integratie-organisaties, cliëntenorganisaties en

werkgevers: 'Ik ben Marieke Sweens, ik heb een part-

ner, ik heb een huis, ik heb een houd, ik heb een baan

als beleidsmedewerker bij een gemeente, ik heb een

eigen bedrijf. bln ik ireb borderline. 'Iwaalfjaar geleden,

toen ik miin therapie afrondde, werd mij geadviseerd:

vertel niet wat je hebt en ga op zoeknaar een makke-

lijker baantje. Ik cleed mijn best om een perfecte me de-

werker te zijn. Niet door de mand te vallen... En ikviel

bijna om, door het op mijn tenen lopen.'
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Marieke Sweens:

'Openheid is belanLgrijh en

steun van je omgeving -
óóh a1s je valt of wankelt'

Ze vertelde dat haar spanningsniveau standaard hoog

is.'Ik zit altijd in ee:n vluchten of vechten-ntodus' Dat

is vermoeiend. Dus ik n:Loet kunnen schakelen tttssen

activiteiten. En ik :moet terughoudend zijn' Ariders

hoor ik alles wat ikhier hoor plus alierlei andere s;tem-

men. Ik bouw rust im orn niet het contact rnet rnezelf

kwijt te raken.' Ze gaf aan dat je, als je steeds op je

tenen loopt, nooit lhet beste uit jezelf ktint halen' Je

moetie dan nameli-ilc steeds concentreren om niet om

te vallen. Openheirl is belangr:ijk, en st(rlln van je

omgeving - óók ais je valt of wankelt.
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Volgens Bert van Bcrggelen van het werkgeversnetwerk

"De Normaalste Zlzrak" komt 40 procent varL alle

mensen zelf in aaru:aking met een psychische aandoe-

ning. Toch wordt er weinig over !ïesprolcen' C)m het

taboe te doorbreken is niet alleen respect en veiligheid

belangrijk, maar ook aanclacht voor specifieke rand*
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Het is een pleidooi dat bij GGZ Noord-Holland-l'ïoord

in vrucirtbare aarde valt, aldus bestuurder Marljke van

Putten. 'We kunnen vee:l meer het doel stellen op

terugkeer naar werk. Beter worclen doe je ook op je

werk. Er is de afgelopen jaLren ai op ingezet orn rnensen

betroklcen te houden bij het arbeidsproces' filaar we

kunnen meer doen. Er i:; samenwerhing met anclere

partijen voor nodig.' Bij gebrek aan arbeidsp'laa1:sen

investeert GGZ Noord-Holland-Noord zelf inL hLet creë-

ren van werk. Zo wotrlt g'ewerkt aan de oprichr-itrg van

een coóperatief kaasbeclrijf en van bedrijv'en op het

gebied van design en ICI, alsook in het zoeken llaar

afzetkanalen.
Volgens Marjan ter Avest, clirecteur van het lanrlelijk

piatform GGz (LPGGz) iigt de focus in de GCIZ nog

sterk op het symptor:nbestrijden, en is er nleeÍ llodig

om de: participatie te ilevorderen. 'Dat v'raagt om

rneer scholing. Ilulpveirieners stiSmatiser(:n jtrist'

Ontmoedigen.' Toch tn'oet het stigma niel 'rntkend
worden aldus Ter Avest. 'Er wordt krampachtig met

een psychische beprerl':ing omgegaan, e'n het be-

spreekbaar maken iln ee:n sollicitatiegesprek is lastig

door clit stigma. Het stigma leefï ook onde:r c1iënten

zeif, er is meer voorlich,ting nodig dat cliënt'en gaan

participeren.' Tot slot wijst zij op de zorgvetzt:keraars'

die erg medisch ge:oriënteerd zijn" 'Ook :rij kunnen

investeren in partir:ipa1,ie, want dat haalt de l'.osten

naar treneden.'

Hoewei succesvolle participatie een inrichting viln een

werkpleh nodig karL malken en oolt het stigma vel'Inin-

dert, raadt Van Putten cliënten aan om niet ;al in de sol-

licitatie aan te geven dat er een beperking is' Pa:; als er

vertrouwen is worilt openheid gewaardeerd, zo blijkt

uit de praktijk. Goede voorbeeiden maken het vrtor

anderen ook gemaitkelijker.
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Via het project "Kansen op werk" varL cle ADt

stichting kunnen mensen met psychische l<iach-

ten die al een tijdje uit het arbeidspÍoces een

start maken met arbeidspartícipatie' Ftri3t project

biedt werkervaringsplekl<en, en ondel'steuning

door werkbegeleiding en een pÍogralnma van

training & coaching. Ins'tromen kan nog tot 4

april 2015, wanlleeï de laatste voorlichtirrgsbij-

eenkornst over dit project zal plaatsriinden in

Driebergen. Meer ínfo via tel' O20 - 69tl B0 50 of

rn'ww. kansenoPwerk. nl.

voorwaarden. Dazrr vaart een werkgever wel bij, aldtts

Van Boggelen. Achter de beperking is ook talent, en

als mensen wilien, komen we met die talenten ook heel

ver.' Dc No rm a a lsic Zaal< or ganisceÍ f m ce fs & gr e e Lz in

de regio Utrecht en Atnsterdam, en wil het concept lan-

delijk uítrolien. Er zijn 200 bedrijven bij betrokken'
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Vanuit ciiëntenperspectief is "meedoen" beiangrijk -
zei<er in het werk, stelde ook Han Anema, hoogleraar

aan het VU medisch centrum Amsterdam. Niet alleen

vocrr het fysiek en sociaal Ílnctioneren , maar ook voor

de algemene gezondheid. Sterker nog: werk is een van

de sterkste gezondheidsdeterminanten, za blijkt uit

onderzoek. Bevordering van de participatie ziet

Anema dan ook a1s onderdeel van de behandellng' Uit

recent onderzoek aair de Erasmus Universiteit blijkt

dat de arbeidsparticípatie echter nog steeds erg laag is

bij mensen met psychische klachten, en cle laatste tien

jaar enorm is afgenomen. Anema presenteprde in

vogelvlucht enkele cijfers over de gezondheitpseffec-

ten. 1 Op de B werkenrlen heeft chronischp stres-

sklachten, angstklachten of depressieve kllachten'

Onder arbeidsongeschikten is dat bijna 1 Qp de 3

mensen, en oncler mensen in de bijstand 2 op pe 5' Bij

wajongers heeft 85 procent psychische klachten' De

kosten die er in totaal mee gemoeid ziin bedrEgen 3,3

procent van het BBP; de trelÍt betreft de uitkerfngen en

de helft medische kosten.

Ook vroeg Anema aandacht voor enkele misvilttingen'

waaruit blijltt dat een actieve aanpak nodig is' Ife eerste

pieit voor een activering van werkgevers, die tleter mer

psychische klachten moeten leren omgaan: 'Het is een

misvatting om te denken "als de ltlachten veldwijnen

gaan de mensen vanzelf weer aan het werk"' Uit onder-

zoekblijkt geen relatíe tussen de ernstvan de flachten
en de cluur van het verzuim,' aldtts Anema' Wf1 blijken

gezondheidsklachten en met name psychisc$e klach-

ten veelai beslissend vo<lr werkgevers als het gaat om

het verlengen van het dienswerband' Aanbigden van

passend werk is belangr:rjk, maar ook steuri van lei
clinggevenden. Ook cle persoonlijke overtuigtnq u1"

iemand of hij kan werken met klachten is vari invloed'

Een tweede misvatting die Anema noemde is 'Als je

weer aan het werk gaat nemen de klachten i4/eer toe",

ook hiervoor is geen bewijs in de wetenschap' Daaren-

tegen lijkt païticipatie als uitgangspunt van {e behan-

deling wel effectief te zijn. Anema is om deze reden

voorstander van meer prikkels voor werkgpvers om

mensen inet psychische klachten in dienst tp nemen'

en voor behanclelaars om participatie als behpndeldoel

te stell.en.
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