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Werkgeversfocus op psychische kwetsbaarheid



• Achterhoek

• Drenthe

• Friesland

• Midden-Utrecht

• Zuid-Kennemerland & IJmond

Pilotregio’s



• Start fase 2 begin 2019, looptijd één jaar

• Samenwerking eerste kwartaal

• Werving van (een mix aan) werkgevers

• Intake

• Vervolg

Stand van zaken



• 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



• Faciliteer ruimte voor aandacht

• Waar nodig opbouw van belastbaarheid

• Flexibiliteit vanuit werkgever en vanuit 

andere betrokken partijen

Maatwerk



• Capaciteiten en randvoorwaarden moeten 

duidelijk in beeld zijn - openheid

• Taken en ontwikkelmogelijkheden vanaf de 

start duidelijk

• Zekerheid over financiële situatie

Duidelijkheid en structuur



• Onderschat de begeleiding niet, dit komt in 

alle fases terug

• Interne begeleiding essentieel voor het 

creëren van een veilige en vertrouwde sfeer

• Combinatie met (duurzame) externe 

jobcoaching

Begeleiding (in- en extern)



• Creëer relevant werk

• Zorg dat iemand een volwaardige collega is

• Kijk vanuit competenties en capaciteiten naar 

mogelijkheden

Zingeving



• Partijen die vanuit eigen expertise betrokken 

zijn

• Veel verschillende aanspreekpunten

• Niet uitsluitend, maar aanvullend

Samenwerking



• “Openheid is een kernelement.”

• “Bespreek vooraf of iemand wil dat collega’s 

weten wat er aan de hand is. Dit is wel aan te 

raden, want het is de beste manier om begrip 

en een open cultuur te creëren.”

Open cultuur



Kernelementen per fase



• Doelgroepen in kaart

• Draagvlak bereikt

• Geschikte plaatsen bepaald

• Bijbehorende omstandigheden 

geïnventariseerd

Voortraject



• Benaderingswijze voorbereid 

• Verwachtingenmanagement 

• Matching voorbereid 

• Randvoorwaarden duidelijk

• Trajectstappen xyz

• Match gemaakt 

Matching



• Persoonlijke begeleiding inregelen

• Inwerkperiode vormgeven

• Preventie- en uitvalplan opgesteld 

• Ontwikkeling gevolgd/aangepast

• Betrokkenheid verder ontwikkelen

• Regels en regelingen gereed 

Plaatsing



• Monitoren

• Doorontwikkelen medewerker

• Hulplijnen inzetten 

Duurzame inzetbaarheid



• Uitvalplan uitvoeren 

• Arbodienst ondersteunt

• Hulplijnen inzetten

Uitval



• Model verder verdiepen en toetsen

• Ervaringen ophalen en bundelen

• Aanbevelingen tot opschaling opstellen

Ons doel



• 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 donderdag 18 April 

www.samenvoordeklant.nl

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een succesvolle samenwerking gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



