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1. Duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische 

problemen  
 

2. Stigma is een barrière voor arbeidsparticipatie en 
duurzame inzetbaarheid  
 

3. Wat hieraan te doen?  
 

Outline:  



 
 

• 25% Ernstige psychische aandoeningen, zoals bipolaire stoornis, 
psychose, schizofrenie  
 

• 75% Veel voorkomende psychische aandoeningen zoals 
depressie, angst 

 
 
• Nederland :  

Ooit in het leven:  43%  
Afgelopen 12 maanden:   18%  
(De Graaf Soc Psychiatr Psych Epidem 2012) 
 

1. Duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problemen  



 
 

• Hoogste risico op werkloosheid worden, vroegpensioen,  
uitkering en ziekteverzuim  
Leijten J Epidem Comm Health 2015, Leijten Scand j work, environ & health. 2013 

 
 

• Ernstige psychische aandoeningen: 80% is werkloos 
Trimbos instituut 2016 

 
 

• Jongeren: >70% van alle nieuwe uitkeringsaanvragen in OESO 
landen ivm psychische problemen 
OECD 2012 

 
 
 

1. Duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problemen  



 
 
 

• Werken is goed voor de gezondheid, vooral voor psychische 
gezondheid  
Van der Noordt Occupat Environm Med 2014, Schuring J Epidem  Comm Health 2011) 

 
 
 

• Zeer weinig onderzoek gedaan naar niet-medische redenen van 
de problematische arbeidsparticipatie! 

1. Duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problemen  



Vraag:  
 
 
• Als u een depressie zou krijgen, zou u het dan aan 

uw leidinggevende vertellen?  
 
 
 
• Waarom wel of niet? 
 
  

2. Stigma is een barrière voor arbeidsparticipatie  
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• Een derde van de werknemers zou het niet vertellen. Vooral 

uit angst dat het hun carriere zou beschadigen. 
      Dewa, Int J Occ Env Med 2014 

 

2. Stigma is een barrière voor arbeidsparticipatie  



2. Stigma is een barrière voor arbeidsparticipatie  



• Barrière 1: Werkgevers en leidinggevenden hebben negatieve 
attitudes ten opzichte van mensen met psychische problemen 
 

1. Klinische factoren 
2. Werkfunctioneren 
3. Persoonlijke factoren 
(Biggs, 2018) 

 
 
 
 

• Alumni Board Tilburg University: 670 leidinggevenden 
 

2. Stigma is een barrière voor arbeidsparticipatie  





• Barrière 2: Werknemers durven niet over psychische problemen 
te praten en lopen daardoor steun en werkaanpassingen mis 
 

•  43% heeft behoefte aan werkaanpassingen 
 (Boot JOR 2013) 

 
• Werkaanpassingen kunnen verzuim reduceren maar worden 

vooral na ziekteverzuim ingezet  
(Boot JOR 2013) 

 
 

• Onderzoek naar hoe werknemer ondersteund kan worden in 
beslissing over openheid (ZonMW) 

 

2. Stigma is een barrière voor arbeidsparticipatie  



• Barrière 3: Geanticipeerd stigma en het ‘Why try effect’ 
  

• Schizophrenie: 64% solliciteert niet meer, volgt geen training of 
opleiding meer  
Thornicroft, Lancet 2009 

 
 

2. Stigma is een barrière voor arbeidsparticipatie  







Barrière 4: Uit angst voor stigma zoeken werknemers geen hulp voor 
psychische gezondheidsproblemen 
 
• Militairen: 60% zoekt geen hulp  

(Sharp, Epidem Reviews 2015) 

 
• Meest voorkomende reden: angst voor stigma 

 (Sharp, Epidem Reviews 2015), Vermetten, Europ J Traumatology 2014) 

 
• Tilburg University IMPACT program PhD ism defensie 

 

2. Stigma is een barrière voor arbeidsparticipatie  



• Meer wetenschappelijk onderzoek!! 
- Intergroup Contact Theory: niet zomaar kwestie van 
kwartiermaken 
 

• Vier problemen die eigen aanpakken behoeven, o.a.  
- Kennis vergroten leidinggevenden 
- Verbeteren communicatie  
- Inzet ervaringsdeskundigheid 
 

• Rol van de media moet prioriteit krijgen 
 

• Samenwerking wetenschap en praktijk  
 

•   

3. Wat hieraan te doen?  



 
                          

• Hartelijk dank voor uw aandacht 
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