Equality in Learning
Training Module:
trainers/ begeleiders vaardigheden om
mensen met psychische kwetsbaarheid die (weer)
willen gaan werken te ondersteunen

Agreement number: 2015-1-UK01-KA204-013821

www.equilcoproduction.eu

Partner
Coördinator
Merseyside Expanding Horizons
www.expandinghorizons.co.uk
Groot-Brittanië

Mersey Care NHS Trust
www.merseycare.nhs.uk
Groot-Brittanië

Accion Laboral
www.accionlaboral.com
Spanje

MhtConsult
www.mhtconsult.dk
Denemarken

c e s i e
the world is only one creature

CESIE
www.cesie.org
Italië

Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland
www.zogmh.nl
Nederland

EQUIL geeft u deze publicaties vrij om te gebruiken, zonder copyright beperkingen,
in de hoop dat het nuttig kan zijn voor uw lopende training. Als u echter onze tools
gebruikt, vragen wij u om naar ons project te verwijzen en ons te laten weten hoe u
het gebruikt door een email te sturen naar info@expandinghorizons.uk

Trainings Module:

Trainers/ begeleiders vaardigheden om
mensen met psychische kwetsbaarheid die
(weer) willen gaan werken te ondersteunen

Inhoudsopgave
1

Inleiding……………………………………………………………………………………………..Page 2
Tips en Oefeningen…………..…………….………………………………………………… Page 3
Bijlagen………………………..…………………………………………………………………….Page 17

Europees samenwerkingsproject. Equil: (Equality in learning)
Het EQUIL project heeft als doel werkgelegenheid van mensen met psychische
kwetsbaarheid te bevorderen. EQUIL doet dit door educatieve programma’s te ontwikkelen
en de samenwerking tussen beroepsprofessionals (trajectbegeleiders), werkgevers en
ervaringsdeskundigen te bevorderen. De trainingsprogramma’s worden ontwikkeld door de
coproductie methode. Het verschil tussen coproductie en participatie is dat bij participatie er
bevraagd wordt en coproductie betekent gelijkwaardige samenwerking en co–creatie.
Binnen het project is een training ontwikkeld voor mensen met psychische kwetsbaarheid
die (weer) aan het werk willen. De training wordt gegeven door ervaringscoaches-werk die
opgeleid zijn deze training te geven. Met de training leren de deelnemers:
•
•
•
•
•

Zicht te krijgen op competenties ontwikkeld door ervaringen met (psychische
kwetsbaarheid)
Hoe je ervaringscompetenties kan inzetten in werk
Zicht te krijgen op hun herstelproces en bevorderende en belemmerende factoren
hierin
Door ervaringen te delen (h)erkenning, hoop en perspectief te vinden
Zelf de regie te voeren over jouw proces

Deze trainingsmodule is bedoeld voor ervaringscoaches-werk. In de trainingsmodule staan
oefeningen en tips om mensen met psychische kwetsbaarheid te ondersteunen die (weer)
aan het werk willen.

2

Oefeningen en tips voor ervaringscoaches werk
De oefeningen in deze trainingsmodule kunnen individueel of in groepen gebruikt worden.
Hieronder vind je aanbevelingen voor ervaringscoaches werk die de oefeningen gaan
toepassen in de ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid die (weer) willen
gaan werken. Dan volgt een beschrijving van de oefeningen. De bijlagen behorende bij de
oefeningen zijn daarachter te vinden.
Aanbevelingen:
•

De ervaringscoach werk is bekend met de begrippen: herstel, stigma en zelfstigma,
competenties ontwikkeld vanuit kwetsbaarheden en ervaringsdeskundigheid.

•

Zorg voor een veilige sfeer waarin deelnemers uitgenodigd worden om hun
ervaringen te delen.

•

Wees flexibel in het toepassen van de oefeningen, biedt ze op maat voor de
deelnemer of groep aan.

•

Sluit aan bij het herstelproces van de deelnemers

•

Maak afspraken samen met de groep. Denk aan afspraken als:
-

Alles wat gezegd wordt, blijft in de groep
Luister naar elkaar en respecteer ieders inbreng
Zorg ervoor dat iedereen mee kan doen
Zet mobiele telefoons uit of op stil
Humor mag!

•

De ervaringscoach werk zet zijn eigen ervaringen functioneel in voor de deelnemers.
Bijvoorbeeld om een veilige, gelijkaardige sfeer te creëren, om een oefening uit te
leggen, voor erkenning en herkenning van ervaringen van deelnemers, om
deelnemers in hun kracht te zetten.

•

Als deelnemers meer ondersteuning nodig hebben, verwijs dan door, denk daarbij
ook aan andere ervaringsdeskundigen of lotgenotengroepen.
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1. Oefening Geef me een diagnose!
Titel

Geef me een diagnose !!

Doel

Icebreaker
Het doel van de oefening is om je bewust te laten worden van eigen
vooroordelen. Benader anderen met een open houding.

Groep

3-15 personen

Duur

15-30 minuten

Benodigdheden

15 lege kaarten

Methode

Korte beschrijving
Alle deelnemers, inclusief de trainers, schrijven op één kaart een
kwetsbaarheid en een hobby of passie. Al de kaarten worden verzameld
en geschud. Om de beurt kiest een deelnemer een kaart en leest hardop
de kwetsbaarheid en hobby / passie voor. De deelnemers proberen te
raden bij wie deze kwetsbaarheid en hobby / passie hoort. Op het eind
geeft de deelnemer van wie de kaart is dit aan. Deze deelnemer pakt
dan de volgende kaart. Dezelfde stappen volgend totdat alle kaarten
gekozen zijn.

Voorbeeld

Een deelnemer schrijft op een kaart:
Kwetsbaarheid: ik vind het moeilijke iemand te vertrouwen
Hobby / passie: synchroon zwemmen
Nadat de deelnemers aangegeven hebben van wie zij denken dat deze
kaart is, geeft de deelnemer bij wie de kaart hoort dit aan.
In dit voorbeeld geeft de deelnemer aan vertrouwensproblemen te
hebben, maar is wel in staat anderen te vertrouwen bij het uitoefenen
van haar hobby. Dit leert de deelnemers dat deze kwetsbaarheid
opspeelt in sommige omstandigheden, maar dat dat niet betekent dat je
algeheel niet in staat bent anderen te vertrouwen.
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2. Oefening Over de stigma lijn
Titel

Over de stigma lijn

Doel

Icebreaker
Elkaar beter leren kennen en bewust laten worden van de
overeenkomsten die je met elkaar hebt (soms heb je meer gemeen dan
je denkt). Wees je bewust van vooroordelen.

Groep
Duur

5 - 50
15 - 60 minuten

Methode

Korte beschrijving
Steek je de stigma lijn over?
Eerlijke antwoorden op vragen over stigma. Durf je?
"Ik wil je uitnodigen de stigma lijn over te steken, als:”
1. je zenuwachtig bent voor di spel
2. je een huisdier hebt dat erg belangrijk voor je is
3. je kwetsbaar durft te zijn
4. je soms bang bent
5. je je soms beoordeeld voelt
6. je goed bent in ‘nee’ zeggen
7. je goed om hulp kunt vragen als je hulp nodig hebt
8. iemand die je goed kent, psychische kwetsbaarheden hebt
9. je zelf psychische kwetsbaarheden hebt (gehad)
10. je soms geenmaat kan houden in het drinken van alcohol
11. je je soms buitengesloten voelt
12. je je soms somber voelt
13. je ooit drugs hebt gebruikt
14. je je vaak alleen voelt, ook al zijn er mensen om je heen
15. je thuissituatie niet altijd prettig was of is
16. je je nu meer verbonden voelt met anderen
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3. Groene kaart
Titel

Groene kaart

Doel

Gelijkwaardigheid en herkenning tussen deelnemers en trainers
bewerkstelligen.

Groep
Duur

2 - 20
Geen tijdslimiet, in groepen, in individuele ondersteuning

Benodigdheden

Groene kaarten

Methode

Korte beschrijving
Spreek van te voren goed af met de groep of individuele klant hoe de
kaart ingezet wordt.
Als je bij het de ervaringen van anderen iets herkent vanuit jouw eigen
ervaringen dan kan je de groene kaart inleggen. De ervaring hoeft niet
precies hetzelfde te zijn, maar soms herken je het gevoel, of bepaalde
belemmeringen, bejegening etc. Op deze manier kan je zien dat er soms
meer mensen zijn met soortgelijke ervaringen zonder dat je je daar
bewust van was.
Stap 1
Leg uit aan de groep/individuele klant wat de functie is van de groene
kaart en hoe deze gebruikt gaat worden
Stap 2
Maak in gezamenlijkheid afspraken over wat te doen als de groene kaart
in wordt gelegd: gelijk bespreken, na afloop bespreken of niet
bespreken.
Stap 3
De groene kaarten worden uitgedeeld en gebruikt tijdens de
bijeenkomst/gesprek.
Stap 4
Na afloop volgt een korte evaluatie van het gebruik van de groene kaart.
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Voorbeeld

Een deelnemer vertelt een aangrijpend verhaal over stigma op de
werkvloer. Deelnemer met een verslavingsachtergrond is er van
beschuldigd dat zij drank heeft gebruikt onder werktijd. Een collega is
achter haar rug naar haar baas gegaan en zij moest zichzelf verdedigen.
Zij had niet gedronken maar haar baas geloofde haar niet: Eens een
alcoholist altijd een alcoholist.
Een deelnemer gebruikt zijn groene kaart en deelt een ervaring met
stigmatisering.
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4A. Omdenken

Titel
Doel

Omdenken
Competenties ontwikkeld door ervaringen met psychische
kwetsbaarheid
Ervaren en bewust worden dat ervaringen met psychische
kwetsbaarheid naast belemmeringen ook kwaliteiten en competenties
kan opleveren. Deze vaardigheden, kwaliteiten en competenties
zouden misschien niet of minder zijn ontwikkeld als je deze psychische
problemen niet zou hebben gehad. Deze competenties kunnen
worden ingezet om de positie op de arbeidsmarkt te versterken

Groep

Aantal personen: 3 – 6

Individueel

Individueel

Duur

45 minutes

Benodigdheden

Methode

•
•
•
•

Lijst met competenties vaardigheden en kwaliteiten
Flipover
Pen en papier
Een beetje humor J

Korte beschrijving
1 Introductie van de oefening ( 5 min)
2 Werken in subgroepen (30 min)
3 Plenaire nabespsreking (10 min)
Oefening:
1) Bedenk en deel een ervaring waarin je kwetsbaar was, waarin
je iets vervelends hebt meegemaakt. Het maakt niet uit wat
voor een ervaring je deelt. Het kan gaan over psychische
kwetsbaarheid, verslavingsproblematiek, het verlies van een
baan of een dierbare etc
2) We gaan de gedeelde ervaring niet inhoudelijk bespreken en
geven geen oplossingen/advies bij de ervaringen die gedeeld
worden.
3) Vragen ter verduidelijking stellen mag wel
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4) De groepsleden bedenken vaardigheden, kwaliteiten en/of
competenties die passen bij deze ervaringen.
Hiervoor kan je de lijst vaardigheden, competenties en
kwaliteiten in de bijlage gebruiken
Voorbeeld

“Ik heb jaren lang stemmen gehoord in mijn hoofd. Hierbij was het
behoorlijk druk en lawaaierig in mijn hoofd. De stemmen waren zeer
negatief tegenover mij en ze gaven mij opdrachten wat te doen of niet
te doen. Het kostte me veel energie om me te concentreren op mijn
werk, het negeren van mijn stemmen, niet terug te praten in het
openbaar etc. Omgaan met het horen van stemmen gedurende de hele
dag is een hele opgave”.
Kwaliteiten, vaardigheden en competenties ontwikkeld door deze
ervaring:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conflichantering
Doorzettingsvermogen
Empathie
Luisteren
Omgaan met weerstand
Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Zelfkennis
Zelfreflectie
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4B.

Fasen van herstel

Titel

Fasen van herstel

Doel

Inzicht verkrijgen in je eigen herstelproces en hoe je deze ervaringen
kunt gebruiken in de ondersteuning van deelnemers.

Individueel

Voor trainers zelf

Duur

30 minuten

Benodigdheden

Bijlage over herstel en fasen van herstel

Methode

Korte beschrijving
Lees de bijlage over herstel en de fasen van herstel.
Denk aan een situatie waarin je zelf kwetsbaar was door een ingrijpende
gebeurtenis. Bijvoorbeeld door het verliezen van je werk, een ziekte, het
verbreken van een relatie, het verlies van een geliefde. Wanneer je moet
omgaan met een ingrijpende gebeurtenis doorloop je een
herstelproces. Deze oefening is bedoeld om inzicht te krijgen in je eigen
herstelproces.
Beschrijf bij iedere fase van je herstelproces in steekwoorden je
ervaringen. Bedenk dan welke competenties je hebt ontwikkeld door
met deze ervaringen om te gaan.
Fasen van
herstel
Fase 1
Fase 2

Fase 3

Fase 4

Korte beschrijving van de
ervaringen

Competenties
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Neem de in het bovenstaande schema genoemde competenties over en
bedenk hoe je deze competenties kunt gebruiken in studie,
(vrijwilligers)werk of andere activiteiten.
Fasen
van
herstel
Fase 1

Competenties

Studie, (vrijwilligers)werk of
andere activiteiten

Fase 2

Fase 3

Fase 4
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4C.

Fasen van herstel

Titel

Fasen van herstel

Doel

Inzicht verkrijgen in je eigen herstelproces en hoe je deze ervaringen
kunt gebruiken in het (weer) gaan werken.

Groep
Duur

2-12
60 minuten

Benodigdheden

Bijlage over herstel en fasen van herstel

Methode

Korte beschrijving
Lees de bijlage over herstel en de fasen van herstel.
Beschrijf bij iedere fase van je herstelproces in steekwoorden je
ervaringen. Bedenk dan welke competenties je hebt ontwikkeld door
met deze ervaringen om te gaan.
Fasen van
herstel

Korte beschrijving van de
ervaringen

Competenties

Fase 1
Fase 2

Fase 3

Fase 4

Neem de in het bovenstaande schema genoemde competenties over en
bedenk hoe je deze competenties kunt gebruiken in studie,
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(vrijwilligers)werk of andere activiteiten.
Fasen
van
herstel
Fase 1

Competenties

Studie, (vrijwilligers)werk
of andere activiteiten

Fase 2

Fase 3

Fase 4
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5.

Een steekje los?

Titel

Een steekje los?

Doel

Het delen van ervaringen en gedachten op basis van stellingen en
vragen met als doel:
• de deelnemer te ondersteunen in het vertellen van zijn verhaal
• het makkelijker te maken over kwetsbaarheden te praten
• meer inzicht te krijgen in de werkgeschiedenis, heden en
toekomst
• informatie verzamelen om een stappenplan te maken
• erkenning en herkenning van ervaringen
• empowerment
• bewustwording van stigmatiserende gedachten en gedrag

Groep

2-20 personen

Individueel

Trainer en deelnemer

Duur

45 – 60 minutes

Benodigdheden

Het spel: Een steekje los?
•
•

Methode

Kaarten met stellingen, vragen en begrippen over opleiding,
werk en stigma.
Bijlage Stigma

Korte beschrijving
•
•
•
•

Een methode voor groepen
Voor trainer en deelnemer
Voor werkgevers
Het is een methode voor het delen van ervaringen, discussie
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6.

Rollen in het dagelijks leven

Titel

Rollen in het dagelijks leven

Doel

Doel is bewustwording van het verlies of verandering van rollen van
mensen in het dagelijks leven waarmee ze te maken krijgen als ze
psychisch ziek worden. En hoe de aandacht voor andere rollen dan die
van patiënt, kan helpen in het weer opbouwen van het gevoel van
eigenwaarde.

Groep

5-15 beroepskrachten, teams

Individueel

Shcrftelijke oefening voor trainer

Duur

20 minutes

Benodigdheden

Flap over of whiteboard

Methode

Korte beschrijving
Psychiatrisch ziek zijn en/of verslaafd zijn gaat gepaard met het verlies
van rollen, bijv. die van werknemer, ouder of partner. Cliënten hebben
de ervaring dat ze vanuit de hulpverlening vaak alleen als patiënt
worden gezien. Er is geen of weinig aandacht voor de rollen die ze
verloren zijn of die ze nu onder andere omstandigheden moeten
vervullen.
De gebruikte methode is

Voorbeeld

•

Discussie op basis van vragen

•

Gastspreker: een ervaringsdeskundige vertelt zijn verhaal over
het verlies van rollen

Psychiatrisch ziek zijn en/of verslaafd zijn gaat gepaard met het verlies
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van rollen, bijv. die van werknemer, ouder of partner. Cliënten hebben
de ervaring dat ze vanuit de hulpverlening vaak alleen als patiënt
worden gezien. Er is geen of weinig aandacht voor de rollen die ze
verloren zijn of die ze nu onder andere omstandigheden moeten
vervullen.
Oefening
Er wordt verder gepraat over de belangrijkste rollen in het leven.
Aan de deelnemers wordt gevraagd:
•
•
•

Welke rollen vervul je in het dagelijks leven, wat ben je allemaal?
Wat doen deze rollen met je, wat leveren ze je op?
Wat zou er gebeuren wanneer je van het ene op het andere
moment deze rollen niet meer uit zou kunnen oefenen? Hoe zou
je je dan voelen?

De ervaringsdeskundige vertelt zijn ervaringen met het verlies van
rollen. Hoe zijn rollen kwijtgeraakt of moesten onder andere
omstandigheden worden vervuld? Welke gevoeglens riep dat op? Hoe
werd hier vanuit de hulpverlening op gereageerd? Wat was helpend en
wat niet?
Ervaringen
•
•
•
•
•
•
•

van gewone wereld naar de wereld van de psychiatrie
machteloosheid
geen eigen beslissingen meer kunnen nemen
verlies van eigenwaarde
alleen als patiënt gezien worden
alle gedrag koppelen aan de diagnose of symptomen
emoties voortkomend uit verlies ervaringen labelen als
symptomen
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Bijlagen behorende bij de oefeningen

Bijlage Herstel
Hoe een herstelproces precies verloopt en wat daarin helpt of tegenwerkt, weten we nog
niet. Juist omdat herstellen een persoonlijk proces is, verloopt het voor iedereen anders. Een
herstelproces verloopt doorgaans grillig en onvoorspelbaar.
Niet zo:

Maar zo:

Of zo:

Of zo:

Of zo:

In de literatuur worden herstelprocessen beschreven in fases, aspecten of facetten. In de
beschrijving van herstelprocessen wordt zichtbaar dat het vrijwel ondoenlijk is om unieke en
persoonlijke processen op een uniforme manier te beschrijven. In deze cursus werken we
voornamelijk met het herstel-concept en fases van herstel ontwikkeld door Cheryl Gagne. Zij
is een ervaringsdeskundige onderzoekster en trainer verbonden aan het Centre for
Psychiatric Rehabilitation van de Boston University in 1999.
Ervaringsdeskundigen van de ZOG MH hebben de fases wat algemener beschreven zodat
deze ook meer aansluiten bij mensen buiten de psychiatrie.
Fases van herstel
1. Volkomen beheerst worden door je kwetsbaarheid
2. De strijd aangaan met je kwetsbaarheid
3. Leven met je kwetsbaarheid
4. Leven waarin de gevolgen van je kwetsbaarheid verwerkt zijn en waardoor je
problemen slechts een ondergeschikte rol spelen
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Fase 1: Volkomen beheerst worden door je kwetsbaarheid
Kenmerken:
•

Je bent in grote verwarring en je weet niet hoe ooit nog uit het dal kan komen

•

Je verkeert in een overlevingsstand

•

Je hebt geen hoop meer op verbetering en voelt je machteloos

•

Je hebt het contact met zichzelf, anderen en omgeving verloren

•

Je ervaart een onuitgesproken groot verlangen dat iemand zich om jou bekommert

Belemmerende factoren in herstel
•

Het blijven voortbestaan van problemen

•

Het ontbreken van toegang tot adequate hulp

•

Ontreddering en het ontbreken van vertrouwen

•

Vernederende ervaringen

•

Misbruik van alcohol, drugs of andere verslavingen

•

Terugkerende traumatische ervaringen

•

Het ontbreken van geloof en vertrouwen in de hulpverlening

Bevorderende factoren van herstel
•

Acute hulp bij stabilisatie

•

Basisbehoeften zijn aanwezig (zorg)

•

Ondersteuning en beschikbaarheid van iemand die competent en zorgzaam is

•

Iemand die begrijpt wat je doormaakt

•

Hoop

Fase 2: De strijd aangaan met je kwetsbaarheid
Kenmerken
•

Je stelt zichzelf de vraag: Hoe kan ik mijn bestaan inrichten met mijn kwetsbaarheid?

•

Je ontwikkelt een manier waardoor de gevolgen van je problemen verminderen

•

Je werkt aan herstel van eigenwaarde

•

Je werkt aan het verhogen van (zelf)vertrouwen
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•

Je bent angstig om opnieuw bedolven te worden onder al je problemen

Belemmerende factoren in herstel
•

Minimale verwachtingen van derden

•

Gebrek aan mogelijkheden om waardevolle rollen (weer) te ontwikkelen

•

Gebrek aan kennis met betrekking tot adequaat ingrijpen

•

Weinig toegang tot de mogelijkheden die jou ondersteunen in jouw herstel

•

Misbruik van alcohol, drugs of andere verslavingen

•

Weinig of geen mogelijkheden tot adequate hulp

•

Ontbreken van contacten die bevorderend zijn voor je herstel

Bevorderende factoren voor herstel
•

Acceptatie van je kwetsbaarheid/problemen

•

Het aanleren van vaardigheden zodat je bijv. niet weer terugvalt in je oude gedrag

•

Het aanleren van contactuele en assertieve vaardigheden

•

Mogelijkheden om waardevolle, maatschappelijke rollen te ontwikkelen

•

Uitdagingen aangaan en risico’s durven nemen

•

Ondersteuning bij ontwikkeling en educatie

•

Adequate hulp

Fase 3: Leven met je kwetsbaarheid
Kenmerken
•

Je hebt vertrouwen dat je ondanks je problemen een waardevol bestaan kan leiden

•

Je hebt een versterkt gevoel van eigenwaarde ontwikkeld

•

Je kent je sterke kanten en weet je beperkingen

•

Je hebt contact gelegd met mensen die voor jou belangrijk zijn

•

Je hebt je maatschappelijke rollen uitgebreid

•

Je wordt nog steeds beperkt door je problemen en/of kwetsbaarheid, maar dit heb je
een plek gegeven in je leven
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Belemmerende factoren in herstel
•

Stigma

•

Schaamte

•

Financiële belemmeringen

•

Gebrek aan mogelijkheden

•

Problemen met intimiteit

•

Verlangen naar oude verslavingen

•

Moeite met het waarborgen van langdurige ondersteuning

Bevorderende factoren voor herstel
•

Zinvol ervaren dagbesteding

•

Bevredigende langdurige relaties

•

Herstel van contact met familie, gezin

•

Meerdere zingevende maatschappelijke rollen

•

Financiële zekerheid

•

Toegang tot instellingen, gezondheidszorg en diensten

•

Het aangaan van spirituele relaties

Fase 4: Leven waarin de gevolgen van je kwetsbaarheid verwerkt zijn en waardoor je
problemen slechts een ondergeschikte rol spelen
Kenmerken
•

Je kwetsbaarheid en/of problemen nemen een ondergeschikte plaats in je leven

•

Je hebt goede contacten met mensen die goed zijn voor je herstel en beschikt over
verschillende, maatschappelijke rollen

•

Je maakt gebruik van je talenten en bekwaamheden in het dagelijks leven, in leer en
werkmilieus

•

Je toetst je capaciteiten

•

Je ontdekt nieuwe waarden en doelen in je leven

Belemmerende factoren in herstel
•

Stigma

•

Schaamte
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•

Angst voor terugval in oud gedrag

•

Financiële onzekerheid

Bevorderende factoren voor herstel

•

Het hebben van een zinvol ervaren tijdsbesteding (werk, studie etc.)

•

Het delen van intimiteit met tenminste 1 belangrijke andere

•

Het hebben van goede en fijne contacten met anderen

•

Het hebben van spirituele relaties
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Bijlage Stigma

Een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar
leven. Denk bijvoorbeeld aan borderline, depressie, angststoornis of autisme. Toch rust
hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel
vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. We noemen dit stigma.
Stigmatisering is een proces waarin een groep personen negatief wordt gelabeld,
veroordeeld en uitgesloten. Dit gebeurt op grond van gemeenschappelijke, afwijkende
kenmerken en/of gedragingen die angst of afkeer oproepen. Degenen met de psychische
aandoening worden hiervoor verantwoordelijk gehouden. Vaak is sprake van overdrijving.
Ook wordt het gedrag van één of enkele individuen representatief geacht voor de hele groep
SOORTEN STIGMA
Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Het beïnvloedt de manier waarop mensen
zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. We maken onderscheid tussen:
•
•
•

Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij.
Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de – veronderstelde
– negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar.
Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving.
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VooroordelenStigmatisering van psychische aandoeningen is verweven in onze
maatschappij. Mensen ervaren vooroordelen en soms discriminatie vanwege hun psychische
aandoening. Onwetendheid, verkeerde informatievoorziening en soms ook schrikbeelden in
de media versterken de vooroordelen.
Stigma, oftewel het negatieve label dat je opgeplakt krijgt, kan de impact van een psychische
aandoening verergeren. Reden genoeg om het terug te dringen. Enkele misvattingen over
mensen met een psychische aandoening. Met daaronder een toelichting hoe het echt zit.
•

HET KOMT WEINIG VOOR
Een op de vier mensen heeft een psychische aandoening. En 42,7% van de
Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven zelf te maken met psychische klachten.
Angststoornissen, depressie en middelenmisbruik/verslaving komen het meeste voor.

•

EIGEN SCHULD
Het idee dat mensen met een psychische aandoening eigenlijk gezonde mensen zijn
die zich niet normaal ‘willen’ gedragen is diepgeworteld. Het is schrijnend om iemand
zijn eigen aandoening aan te rekenen. Dat doen we ook niet met een gebroken been
of diabetes.

•

DOM, ZWAKBEGAAFD OF ONTOEREKENINGSVATBAAR
Een klein deel van de psychische aandoeningen gaat ten koste van verstandelijke
vermogens. Het leeuwendeel van mensen met een psychische aandoening heeft een
goed besef van zichzelf en zijn situatie, beschikking over al zijn verstandelijke
vermogens en is normaal of bovengemiddeld intelligent.

•

OVERLAST
Mensen met een psychische aandoening komen in de media in beeld als ze door hun
aandoening overlast veroorzaken. Toch zijn deze opvallende problemen niet
representatief. Veel mensen met een psychische aandoening hebben een baan, doen
het huishouden, voeden kinderen op, zijn actief in verenigingen, enzovoort. De
psychische aandoening uit zich dan soms in de moeite die iemand moet doen om
deze rollen te vervullen.

•

TIJDELIJK IETS
Soms wel. Ook kan iemand zo met de aandoening leren omgaan dat hij minder last
ervaart. Het beloop van een chronische psychische aandoening kan nogal wisselend
zijn. De omgeving denkt daardoor soms ten onrechte dat het een eenmalig iets is. In
een betere periode lijkt het alsof alles achter de rug is. Ook de persoon zelf heeft er
vaak moeite mee dat goede en slechte tijden elkaar opvolgen.
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•

NEGEREN
Veel mensen denken dat psychische problemen zichzelf oproepen: hoe meer je er
mee bezig gaat, hoe erger het wordt. En omgekeerd: als je het negeert, verdwijnt het
‘vanzelf’. Helaas werkt dat vaak averechts. Het gaat om echte aandoeningen, vaak
nog vrij ernstige ook. Verwaarlozing leidt tot verergering, niet tot verbetering.
Mensen met een psychische aandoening kunnen vaak goed functioneren in de
maatschappij als ze passende hulp krijgen.

•

ER ZIJN TOCH MEDICIJNEN VOOR?
Medicijnen kunnen een psychische aandoening niet genezen. Ze ondervangen of
verminderen een deel van de symptomen waarmee iemand mee kampt. De werking
verschilt per aandoening en per persoon. Bij sommigen werkt geen enkel medicijn.
Soms is iemand levenslang aangewezen op medicatie. Stoppen betekent dat de
symptomen terugkomen.

•

GEEN MAATSCHAPPELIJK NUT
De meeste mensen met een psychische aandoening kunnen actief deelnemen aan de
maatschappij. Ondanks eventuele beperkingen. Met voldoende steun functioneren
ze vaak prima als partner, ouder, werknemer, buur, vrijwilliger of werkgever
bijvoorbeeld.

24

Bron: https://www.samensterkzonderstigma.nl/wat-is-stigma/over-stigma/vooroordelen/

Bijlage Overzicht competenties en eigenschappen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Aandacht voor details
Aanpassingsvermogen
Accuraat
Adviseren
Afstand bewaren
Ambitieus
Analyseren
Anticiperen
Argumenteren
Assertiviteit
Authenticiteit
Beïnvloeden
Besluitvaardig
Betrokkenheid
Coachen
Collegialiteit
Commercieel inzicht
Conflict hanteren
Creativiteit
Delegeren
Didactische vaardigheden
Discipline
Discussiëren
Diversiteit hanteren
Doelen stellen
Doorvragen
Doorzettingsvermogen
Draagvlak creëren
Durf
Empathie
Energiek
Feedback geven
Feedback ontvangen
Flexibel
Focussen
Gespreksvaardigheden
Helikopterview
Informatie beheren

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Initiatief
Inlevingsvermogen/sensitivi
teit
Innovativiteit
Integriteit
Klantgericht
Kostenbewust handelen
Kritisch denken
Kwaliteitsgerichtheid
Leervermogen
Leidinggeven
Loyaal aan organisatie
Luisteren
Medewerkers ontwikkelen
Mensenkennis
Mondeling communiceren
Motiveren
Netwerken
Notuleren
Observeren
Omgaan met agressie
Omgaan met weerstand
Omgaan met werkdruk
Omgevingsbewustzijn
Onafhankelijkheid
Onderhandelen
Ondernemend
Oordeelsvorming
Oplossingsgericht
Organisatiesensitiviteit
Organisatietalent
Overtuigen
Overwicht
Presenteren
Prestatiemotivatie
Prioriteiten stellen
Probleemoplossend
vermogen
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Reflecteren
Resultaatgericht
Samenwerken
Samenwerking verbeteren
Schriftelijk communiceren
Sensitiviteit/inlevingsvermo
gen
Snel kunnen schakelen
Sociabiliteit
Stress hanteren
Tact
Team samenstellen
Timemanagement
Verantwoordelijk

Bron: Carrieretijger, 2015, www.carrieretijger.nl

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Vergaderen
Verkopen
Vernieuwingsgericht
Visie ontwikkelen
Voortgang controleren
Voorzitten
Vragen stellen
Werken in een team
Zelfbeheersing
Zelfkennis
Zelfreflectie
Zelfstandig
Zelfvertrouwen
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