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• Wat helpt werkgevers bij het in dienst nemen 

van mensen met een psychische 

kwetsbaarheid?

• Gericht op het ophalen van ervaringen om 

inzicht te krijgen in de do’s en don’ts

Introductie



Beschikbare aanpakken, communicatiematerialen 

en handreikingen om het duurzaam plaatsen 

verder uit te kunnen gaan voeren. Onder andere 

een handelingsgerichte en voor werkgevers 

praktisch bruikbare werkwijze die kan worden 

gevolgd om mensen met een psychische 

kwetsbaarheid in dienst te nemen.

Introductie



• Achterhoek

• Drenthe

• Friesland

• Midden-Utrecht

• Zuid-Kennemerland & IJmond

Pilotregio’s



• Draagvlak

• Maatwerk

• Duidelijkheid & structuur

• Begeleiding (in- en extern)

• Zingeving

• Samenwerking

Zes belangrijke thema’s



• Belang duidelijk voor werkgever

• (Onbewust) stigma

• Informeer over de doelgroep en ondersteun 

dit verder in de organisatie te verspreiden

• Ontmoeten

Draagvlak “Hoe haak je het 

hele team aan 

en geef je aan 

dat dit niet een 

tijdelijk project 

is?”



• Faciliteer ruimte voor aandacht

• Waar nodig opbouw van 

belastbaarheid

• Flexibiliteit vanuit werkgever en 

vanuit andere betrokken partijen

Maatwerk “Hoe creëer je een 

stabielere 

omgeving voor 

psychisch 

kwetsbaren met 

routine en 

geborgenheid?”



• Capaciteiten en randvoor-

waarden moeten duidelijk in 

beeld zijn - openheid

• Taken en ontwikkelmogelijkheden vanaf de 

start duidelijk

Duidelijkheid en structuur “Hoe kunnen we 

the next level 

bereiken en 

openheid op de 

werkvloer 

creëren?



• Onderschat de begeleiding niet, 

dit komt in alle fases terug

• Combinatie van in- en externe 

jobcoaching

Begeleiding (in- en extern)
“Hoe kunnen we 

samenwerken met 

GGZ?”



• Creëer relevant werk

• Zorg dat iemand een 

volwaardige collega is

• Kijk vanuit competenties en capaciteiten naar 

mogelijkheden

Zingeving
“Hoe creëren we 

echte banen: van 

assistent functies 

af, naar duurzame 

banen op niveau?”



• Partijen die vanuit eigen 

expertise betrokken zijn

• Veel verschillende aanspreek-

punten

• Niet uitsluitend, maar aanvullend

Samenwerking “Hoe kunnen we 

meer 

samenwerken met 

gemeenten om zo 

kandidaten beter 

in beeld te 

krijgen?”



Verdere vragen

Bij welke 

loketten kan ik 

aankloppen met 

vragen en hoe 

kom ik aan 

nieuwe 

kandidaten? Hoe kun je als 

HR de ideale 

startsituatie 

creëren?

Hoe zorgen we 

dat we scherp 

blijven op het feit 

dat er constant 

begeleiding nodig 

is?

Hoe krijg ik de 

juiste informatie 

over de beste 

interne 

begeleiding voor 

een werknemer en 

hoe sluiten we 

daar de externe 

begeleiding op 

aan?

Hoe krijgen we 

geschikte 

kandidaten 

sneller in beeld?



Verdere vragen

Kunnen de 

processen en 

regelgeving 

verduidelijkt 

worden?

Is er laagdrempelige 

hulpverlening voor 

medewerkers met 

een psychische 

kwetsbaarheid bij 

niet werk 

gerelateerde 

problemen die wel 

invloed hebben op 

het werk

Hoe equipeer je 

andere 

medewerkers 

om, in contact 

met de nieuwe 

medewerker, de 

juiste dingen te 

doen?

Hoe kunnen 

leidinggevenden 

beter geïnstrueerd 

worden (door 

externe partijen) 

over de 

randvoorwaarden 

van de nieuwe 

werknemer?



• https://www.awvn.nl/werkgeversfocus-op-

mensen-met-een-psychische-kwetsbaarheid/

• l.molenaar@awvn.nl

Voor meer informatie

https://www.awvn.nl/werkgeversfocus-op-mensen-met-een-psychische-kwetsbaarheid/
mailto:l.molenaar@awvn.nl


• Presentaties beschikbaar op dinsdag 2 juli op 

www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



