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INTRODUCTIE EN METHODIEK
De ontwikkeling van dit trainingsprogramma is gerealiseerd op basis
van het co-productie model dat ervaringsdeskundigen, mensen met
ervaring en werkgevers omvat. Het bevat een scala aan instrumenten
en oefeningen om de trainers in staat te stellen om werkgevers te
ondersteunen en aan te moedigen om mensen die een psychische
kwetsbaarheid
praktische

hebben,

vaardigheden

te

kunnen

om

aanwerven.

werkgevers

te

Het

bied

ook

ondersteunen

om

bestaand personeel te behouden die risico’s hebben op werkloosheid
door hun ervaring met een psychische kwetsbaarheid en het mentale
welzijn van hun hele personeeldbestand te ondersteunen
Het product is ontwikkeld met inachtneming van de belangrijkste
bevindingen van de C1 Learning Mobility, focusgroep met mensen
met

ervaring,

feedback

van

verzamelde

enquetes,

deskundig

onderzoek en verder suggesties van partners of belanghebbenden
Na het interviewen van verschillende werkgevers in elk land zijn er
verschillende

situaties

geobserveerd

over

relaties

tussen

bedrijven en mensen met ervaringen, wat laat zien dat de
verwachtingen van de arbeidsmarkt en werkgevers er verschillen in
Engeland, Italië, Nederland, Denemarken en Spanje.
Zelfs

als

er

veel

verschillen

zijn

waargenomen,

zijn

er

ook

transversale onderwerpen beschreven en hebben de basis van de
trainingsmodule gevormd.
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De behoeftes en verwachtingen onthuld door werkgevers van de
verschillende landen die betrokken zijn bij het project om mensen
met een psychische kwetsbaarheid aan te trekken en te behouden
zijn:
•

Verklaring over wat vanuit een arbeidomstandig oogpunt wordt
bedoeld met geestelijke gezondheidszorg (inzetbaarheid)

•

Herziening van het wettelijk kader in elk land en subsidies

•

Zware en zachte vaardigheden die worden aangeboden door
mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben

•

Hoe kan ik deze producten voorstellen aan mijn klanten en
leveranciers

•

Relaties

tussen

werkvormen

en

integratieniveau

van

de

werknemers
•

Team building aspecten voor wenselijke integratie

•

Evaluatie van de impact van deze werknemers in mijn
organisatie

Gezien

deze

behoeften

en

verwachtingen

bevat

de

opleidingsstructuur praktische instrumenten en oefeningen die de
practisioners

in

hun

werk

met

werkgevers

voorbereiden

en

kwalificeren om de integratie van eindgebruikers op de arbeidsmarkt
te bereiken.
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OVERZICHT: LEIDRAAD GEBASEERD OP
RESULTATEN

STAP 1. HOE DE MOGELIJKE WERKNEMERS TE BENADEREN

STAP 2. POSITIEVE ASPECTEN OVER HET WERVEN VAN MENSEN MET
EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

STAP 3. HOE WERKNEMERS VOOR TE BEREIDEN OP BARRIERES DIE
ZE TEGEN KUNNEN KOMEN NA HET WERVEN VAN MENSEN MET EEN
PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

STAP 4. BEHOUD
ORGANISATIE

VAN

DE

NIEUWE

4

WERKNEMERS

IN

DE

STAP 1. HOE DE MOGELIJKE WERKNEMERS TE
BENADEREN

Activiteit 1 Hoe moeten de beoefenaars het concept van “psychische
kwetsbaarheid” voorbij de algemene stereotypen presenteren en de
eindgebruikers voor te bereiden om zichzelf te presenteren
Als beoefenaar is uw eerste werk het bijwonen en voorbereiden van
mensen met een psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt.
(Items ontwikkeld in andere opleidingsmodules van het project).
Wat het werk betreft van het contacteren van werkgevers om uw
eindgebruikers een kans te geven om een baan te krijgen, zou de
eerste reflectie die u zou moeten hebben zijn met betrekking op heb
bergip “geestelijke gezondheid” en hoe u de werkgevers kunt
introduceren
Het probleem en het standpunt dat moet worden aangenomen, is
radicaal verschillend tussen beoefenaars en werkgevers.
Uw

hoofdtaak

eindgebruikers

zal

zijn

om

beschouwd

aan
moeten

ze

uit

te

worden

leggen
als

dat

ieder

onze

andere

werknemer die alleen wat speciale ondersteunig nodig zal hebben om
in de organisatie te integreren. De overgangskosten die er bij
speciale ondersteuning zouden zijn (zie activiteiten mentoren of
tutors) vallen in de meeste landen onder speciale subsidies.
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HOE MOET IK MIJZELFS AAN WERKGEVERS
PRESENTEREN ALS PROFESSIONAL?
ELEVATOR PITCH VOOR MENSEN MET EEN
PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

Introductie
Premise:
De enquêtes hebben aangetoond dat een van de belangrijkste
belemmeringen die mensen met een psychische kwetsbaarheid
hebben om te integreren in de arbeidsmarkt, stigma is en werkgevers
een gebrek aan kennis hebben over de talenten van mensen met een
psychische kwetsbaarheid.
Meestal houdt dit hun tegen om mensen aan te nemen met een
psychische kwetsbaarheid.
Voorgestelde oplossing:
Een van de oplossingen om deze barriere tegen te gaan is door
middel van de Elevator Pitch die het mogelijk maakt een adequate
presentatie te maken die tijdens interviews wordt gebruikt
Vaardigheidsbeoordeling:
Het doel van een “vaardigheidsbeoordeling” is:
•
•

Identificeer en evalueer kennis, mogelijkheden en vaardigheden
Identificeer en evalueer interesses, verwachtingen, waarden en
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•
•
•
•

motivaties
Defineer het persoonlijke en professionele profile
Analyseer de overdraagbaarheid op basis van kritische
vaardigheden
Identificeer proffesionele alternatieven
Ontwerp aangepaste plannen voor professioneel carrierebeheer

DIAGRAM VAN EEN VAARDIGHEIDSBEOORDELING

Het bevat:
Professionele profielanalyse
•
•
•
•
•

Kennis
Vermogen
Vaardigheden
Veelzijdigheid
Overdraagbaarheid

Persoonlijke profielanalyse
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•
•
•
•
•
•

Interesses
Motivaties
Verwachtingen
Waarden
Bekende situatie
Levensproject

Arbeidsmarkt analyse
•
•
•
•
•
•

Werkloosheidspercentages
Sectoren van activiteit
Bedrijfsstof
Bronnen van werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsvoorwaarden

De geestelijke gezondheid is slechts één kenmerk in hun
vaardigheidssaldo

Elevator pitch:
Na hun vaardigheid en persoonlijk profiel te hebben geanalyseerd, dienen
mensen met een psychische kwetsbaarheid met behulp van hun beoefenaar
een korte presentatie van hunzelf op basis van de "Lift Pitch" adviezen op te
stellen.
Traditioneel was een elevator pitch gericht om binnen 5 minuten een bedrijf aan
potentiële investeerder te presenteren, waarin zijn sterke punten werden
omschreven.

Met betrekking tot baanonderzoek is de afgelopen jaren steeds meer gebruik
gemaakt van de elevator pitch, zodat werklozen zich op een effectievere manier
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kunnen presenteren, met hun sterke punten (professioneel en sociaal).
De deelnemers veronderstellen een toevallige lift ontmoeting met een
ondernemer of human resource manager van een bedrijf waarin ze willen
werken, ze hebben maar 2 minuten in de lift om te profiteren en zich als
kandidaat voor hun bedrijf voor te stellen. Mis je de kans? Wilt u weten hoe u
zich op zo'n korte tijd op een effectieve en aantrekkelijke manier voor de
werkgever moet presenteren?
In het kader van het EQUIL-project is het doel van de activiteit om mensen met
psychische kwetsbaarheid voor te bereiden om hunzelf te presenteren in
interviews waarin hun "levens-ervaringen" worden geïntegreerd in een volledige
beschrijving van hun profiel, waarin blijkt dat hun vaardigheden passen bij de
behoeften van de werkgever.
Uitleg van de activiteit
De oefening bestaat uit het realiseren van een oefening van rollenspel.
De deelnemers moeten worden georganiseerd in groepen van 2 personen.
Er wordt aan elke groep een beschrijving gegeven van mensen met een
psychische

kwetsbaarheid

die

een

beschrijving

van

hun

ervaring,

opleidingsachtergrond, persoonlijk profiel en geestelijke ziekte bevat.
Elke groep zal een "professionele presentatie" voorbereiden met behulp van de
techniek van de aangeboden elevator pitch (20 minuten):
De presentatie beoogt de aandacht van je gesprekspartner op een zeer korte
tijd en op een onverwachte manier vast te leggen en te onderhouden, dus het
moet duidelijk zijn wat te zeggen is volgens het nagestreefde doel (in dit geval
wordt beschouwd als een stand van zaken en presenteer onze ervaring van het
overwinnen van episodes van psychische aandoeningen als een proces om
nieuwe vaardigheden te overwinnen en te ontwikkelen die waarde kunnen
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toevoegen in plaats van een nadelig ongemak of oorzaak van bezwaren.
De presentatie moet tenminste de volgende elementen bevatten:
- Stel jezelf voor / zeg op wie je bent (best op een grappige manier) en je beste
vaardigheden / vaardigheden
- Geef aan wat je doet, heb gedaan of weet wat je moet doen (training, andere
soorten ervaringen) op het werkniveau
- Wat je zou willen (met betrekking tot de mogelijke werkzaamheden)
Vergeet niet dat je zeer korte tijd hebt om jezelf te presenteren, de aandacht te
krijgen en een goede indruk te geven, dus adviseerbaar kort, concreet en
origineel.
Elke groep presenteert de presentatie die zij heeft voorbereid.
(Zie hieronder de beschrijving van 4 hypothetische personen met een ervaring
met een psychische kwetsbaarheidx)
Algemene reflectie na de presentative realiseren
Denk je dat het een effectieve presentatie is geweest?
Met betrekking tot de volgende aspecten:
- Professionele ervaring
- Onderwijs achtergrond
- Persoonlijk profiel en interesses
- Psychische kwetsbaarheid
Hoe zou u de presentatie verbeteren?
Denk je dat deze presentatie effectief zou zijn tegen stigma?
Four profiles of people with mental ill health
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SUSANA

JOSE CARLOS

Age: 33 jaar

Age: 31 jaar

Psychische kwetsbaarheid:
Depressie

Psychische kwetsbaarheid:
Schizofrenie

Moment van verschijning van
geestelijke gezondheid: 18 jaar oud

Moment van verschijning van
geestelijke gezondheid: 20 jaar oud

Opleidingsachtergrond:
Beroepsopleiding in de administratie
Professionele ervaring:
Receptionist en secretaresse (5 jaar
in totaal)
Zachte vaardigheden:
georganiseerd, eerlijk,
verantwoordelijk

Opleidingsachtergrond:
beroepsopleiding-Metaalsector
Professionele ervaring:
3 jaar als ober
Zachte vaardigheden: empathie,
teamwerk, probleemgericht

JAVIER

CLARA

Age: 42 jaar

Age: 51 jaar

Psychische kwetsbaarheid:
Bi-Polaire stoornis

Psychische kwetsbaarheid:
Persoonlijkheidsstoornis

Moment van verschijning van
psychische kwetsbaarheid: 28 jaar

Moment
van
verschijning
van
psychische kwetsbaarheid: 22 jaar

Opleidingsachtergrond:
Beroepsopleiding in het lassen
Professionele ervaring: Industrie
sector gedurende 15 jaar
Zachte vaardigheden: harde
werknemer, verantwoordelijkheid

Opleidingsachtergrond:
Basisschool
Professionele ervaring: kleermaker
(30 jaar)
Zachte vaardigheden: hard werker,
eerlijkheid, stiptelikheid

Activiteit 2 Hoe moeten de beoefenaars eindgebruikers voorbereiden voor
interviews.
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STIGMAS BIJ WERKNEMERS
STRATEGIE VOOR IMPLEMENTERING IN PROFESSIONELE INTERVIEWS
Introductie
Uit de enquêtes blijkt dat een van de belangrijkste belemmeringen die bestaan
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om op de arbeidsmarkt te
integreren, het stigma en het gebrek aan kennis van werkgevers zijn over
vaardigheden van mensen met een mentale gezondheid. Zelfs als de realiteit
heel anders kan zijn, afhankelijk van het land.
In de oefening I is een eerste stap gedaan om te werken en te denken over
hoe moet ik mezelf in een interview op een effectieve manier presenteren
(uitwerking van een goede Elevator Pitch).
Beoefenaars moeten wat tijd doorbrengen met de eindgebruikers om hun
Elevator Pitch voor te bereiden.
Niettemin, ook al is het essentieel om een goede presentatie van mezelf te
maken, moeten de eindgebruikers ook worden voorbereid op de reactie van
werkgevers tijdens interviews en voor de verschillende vragen die ze moeten
antwoorden.
Uitleg van de activiteit
De oefening bestaat uit het realiseren van een rolspel.
De deelnemers moeten worden georganiseerd in 2 groepen: eindgebruikers
en werkgevers.
Het wordt aan alle werkgevers een beschrijving gegeven van haar profiel
(op basis van het echte geval van de enquêtes)
De eindgebruikers zullen hetzelfde zijn als de vorige dag.
Op willekeurige wijze wordt elke werkgever in overeenstemming met een

12

eindgebruiker.
De eindgebruiker zal beginnen met zijn presentatie zonder te weten welke
soort werkgevers het is en zal zijn antwoorden moeten aanpassen volgens de
vragen van de werkgever.
De overige deelnemers zijn 'observanten’ van elk interview.
Algemene reflectie na de presentatie realiseren:
• Hoe zouden we op stigmatische vragen moeten reageren?
• Welk soort strategieën is effectiever tegen reticente werkgevers?
• Met welke vragen kan ik mijn sterke punten beter presenteren?

Wat moeten we verkrijgen om te integreren in Training Module
•

• Doe uitgebreid onderzoek naar het bedrijf
• Anticiperen op vragen die u zou kunnen stellen
• Kom vroeg en bereid voor op het interview

STAP 2. POSITIEVE ASPECTEN VAN HET WERVEN
VAN MENSEN MET EEN PSYCHISCHE
KWETSBAARHEID
Activiteit 3 Positieve aspecten die verband houden met subsidies die
in elk land bestaat -Macro-standpunt

KADERS EN SUBSIDIES
Introductie
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De regelgeving en kaderdocumenten die betrekking hebben op
maatschappelijke organisaties en professionals die werkzaam zijn op het
gebied van integratie van mensen met een handicap en geestelijke
gezondheidsproblemen, kunnen dit op drie besluitniveaus doen: Europees en
internationaal, nationaal en regionaal.
Momenteel in Spanje is er geen specifieke wetgeving of regelgeving voor
mensen met een psychische ziekte, dus ze moeten worden geregeld door de
Spaanse wetgeving inzake arbeidsongeschiktheid in het algemeen en andere
regelingen die betrekking hebben op handicap

Dit feit zorgt ervoor dat de beoefenaars duidelijk moeten zijn over het belang
van een bredere aanpak van de context en het juridisch kader om de subsidies
en steunpunten te kennen die kunnen worden gekozen door mensen met een
psychische kwetsbaarheid, waardoor hun integratie op de arbeidsmarkt wordt
vergemakkelijkt.
Uitleg van de activiteit
De oefening bestaat uit de beschrijving van:
1. Kaders in uw land.
2. Welke subsidies bestaan er in uw land?
Algemene reflectie na de presentative realiseren
• Wat is de huidige situatie in ons land?
• Werken de bestaande subsidies echt?
Wat moeten we verkrijgen om te integreren in Trainings
Module
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• Verduidelijk de punten die nodig zijn om in elk kader te veranderen.
• Maak een lijst van nutteloze subsidies en een ander die volgens elk land erg
nuttig zou zijn.
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Activiteit 4 Evaluatie van zachte vaardigheden van werknemers Micro-standpunt

Zachte vaardigheden
Introductie
Bij het presenteren van een sollicitatiegesprek worden de vaardigheden die we
laten zien Hard Skills genoemd; Gebaseerd op kennis verworven en
gememoriseerd tijdens onze jarenlange training is het eerste wat we
waarderen de persoon die ons op die momenten evalueert. Nu, als we deel
uitmaken van een team, zijn de vaardigheden die we gebruiken, zogenaamde
zachte vaardigheden bekend en zijn de vaardigheden van een professional die
u toelaat om beter te betrekken en tot perfectie te ontwikkelen voordat de
tegenstellingen essentieel zijn voor alles wat de wereld is. Beide zijn uiteraard
complementair.
Kortom, Soft Skills zijn de kenmerken die ons op de hoogte stellen als goede
professionals, zijn de talenten die ons laten weten hoe we goed
communiceren, een groep mensen leiden, een conflict tussen collega's
oplossen of weten hoe we motiveren en luisteren naar die rondom ons.
Sommige van de meest gewaardeerde zijn:
Motivatie, onderhandeling, delegatie, tijdbeheer, persoonlijke interactie en
communicatie, conflictoplossing, publieke presentaties, enz.
Vandaag is het niet genoeg dat u de beste technisch bent (dat wil zeggen
gebruik maken van uw harde vaardigheden), maar ook dat u uw
interpersoonlijke vaardigheden (Soft Skills) moet ontwikkelen en ze correct in
uw projecten gebruikt. De juiste balans tussen uw technische en
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interpersoonlijke vaardigheden (Hard Skills en Soft Skills) is de sleutel tot het
succes van uw projecten en uw zaken.
Op uw beurt heeft u volledige kennis van uw interpersoonlijke vaardigheden en
weet u hoe u ze gebruikt, niet alleen om u te helpen uw werkdoelstellingen te
bereiken, maar u zal deze met minder moeite bereiken.
Het verplaatsen van theorie naar de praktijk is wat de meeste moeite kost in
zachte vaardigheden, die zacht worden genoemd door hun aanpasbaarheid,
omdat ze niet aan een vaste regel gehoor geven en omdat ze evolutionair,
verbeterbaar, vormbaar, vormbaar zijn.
Als we onze harde en zachte vaardigheden passen, openen we het bereik van
onze mogelijkheden voor interactie en interrelatie. En het verplaatsen van
theorie naar de praktijk vereist een ruimte of omgeving waarin leren en delen
van kennis en ervaring in paren en in vertrouwen kunnen optreden.

Uitleg van de activiteit
In het kader van het EQUIL-project zullen we ons richten op zachte
vaardigheden, aangezien de harde vaardigheden veel groter zijn, afhankelijk
van werk en sector.
Na de analyse van een scala aan zachte vaardigheden hebben we voor onze
eindgebruikers gekozen voor 10 van hen om te worden beoordeeld op het
moment van het inhuren en de maanden na de contractant om hun integratie in
de organisatie te evalueren (impact van tutor / mentorwerk en team building
oefeningen).
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De 10 geselecteerde vaardigheden zijn:
1. Eerlijkheid
2. Empathie
3. Verantwoordelijkheid
4. Integriteit
5. Probleemoplossing
6. Teamwerk
7. Optimisme
8. Aanpassing om te veranderen
9. Flexibiliteit
10. Klantgerichtheid
Deze vaardigheden / competenties moeten in het beoordelingsnetwerk worden
weerspiegeld door professionals volgens de evolutie waargenomen in
eindgebruikers, die de ondersteuning bevorderen om de competenties te
verbeteren en hun integratie in bedrijven te verbeteren
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Evaluation grid:

Vaardigheid

Definitie

Sleutelvraag

Eerlijkheid

Empathie

Verantwoordelijkheid

Integriteit

Oplossingsgericht

Team work

Optimisme
Aanpassing om te
veranderen
Flexibiliteit

Klantgerichtheid
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Top
Gedrag

Tekort
gedrah

LEVEL
(1-5)

Algemene reflectie na de presentatie realiseren:
• Wat zijn de zachte vaardigheden van de nieuwe werknemers?
• Hebben zij speciale zachte vaardigheden ontwikkeld dankzij hun
ervaringen?
Wat moeten we verkrijgen om te integreren in Training Module
•

Dankzij dit gereedschap zullen we de zachte vaardigheden van onze
werknemers zien en valideren en ze op deze manier waard en nuttig
voelen
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Activiteit 5 Positieve aspecten die verband zal houden met de toegevoegde
waarde die voor mij als organisatie / recruiter-Reflectie niveau

BRAINSTORMING OVER MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Introduction
Wat is Maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Volgens Wikipedia is maatschappelijk verantwoord ondernemen
(maatschappelijk verantwoord ondernemen) een vorm van corporate
zelfregulering, geïntegreerd in een business model.
MVO-beleid functioneert als een zelfregulerende mechanisme waarbij een
bedrijf de actieve naleving van de wet, ethische normen en nationale of
internationale normen waarborgt en waarborgt.
Het doel is de langetermijnwinst en het aandeelhoudersvertrouwen te
vergroten door positieve public relations en hoge ethische normen om
bedrijfs- en juridisch risico te verminderen door verantwoordelijkheid te nemen
voor zakelijke acties. MVO-strategieën stimuleren het bedrijf om de omgeving
en belanghebbenden positief te beïnvloeden, zoals consumenten,
werknemers, investeerders, gemeenschappen en anderen.

EFQM Model:
Acción Laboral is vorig jaar bezig geweest met het bijwerken van zijn filosofie
en doelstellingen in het kader van het EFQM Excellence Model. Dit model
geeft een holistische kijk op de organisatie en kan worden gebruikt om te
bepalen hoe deze verschillende methoden elkaar passen en elkaar aanvullen.
Het Model kan daarom worden gebruikt in combinatie met een aantal van deze
instrumenten, gebaseerd op de behoeften en functie van de organisatie, als
een overkoepelend kader voor duurzame uitmuntendheid
Uitstekende organisaties behalen en handhaven uitstekende
prestatieprestaties die voldoen aan of de verwachtingen van al hun
belanghebbenden overschrijden. Het EFQM Excellence Model laat mensen toe
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om de oorzaak en gevolg van relaties te begrijpen tussen wat hun organisatie
doet en de resultaten die het behaalt.
Hoe is het gerelateerd aan het EQUIL-project?
Wanneer beoefenaars en eindgebruikers werkgevers contracten voor
eventuele aanwerving, is het belangrijk om Macro Framework (subsidies en
wetgeving) te kennen, maar ook een stap vooruit te gaan met een 'reflectie'
analyse van wat mijn organisatie voornemens is mensen met geestelijke
gezondheid ziek te maken en levende ervaring.
In lijn met hun CSR-strategie, zouden ze de toegevoegde waarde kunnen
beoordelen die het kan veronderstellen.

Uitleg van de activiteit
De oefening bestaat uit een reflectie over welke positieve effecten
eindgebruikers zouden kunnen aannemen voor organisatie vanuit een MVOstandpunt.
De deelnemers moeten worden georganiseerd in groepen van 2 personen.
Elke groep zal werken met een profiel van de onderneming die wordt gebruikt
in Exercise II en zal nadenken over positieve aspecten van het aannemen van
mensen met een mentale psychische kwetsbaarheid.
Elke groep zal zijn tips presenteren en een sessie van brainstorming van
ideeën zal beginnen.
Algemene reflectie na de presentatie realiseren:
Is CSR belangrijk voor organisaties tegenwoordig?
Hoe zou het aannemen van mensen met levende ervaring een effect hebben
op MVO?
Hoe moeten we het voor organisaties presenteren (afhankelijk van hun profiel
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en de kennis die zij erover hebben)?
Wat moeten we verkrijgen om te integreren in Training Module
Voordelen van werving mensen met geestelijke gezondheidsproblemen voor
uw bedrijf:
• Verbetering van de werkomgeving.
• Bewustzijn van de rest van het personeel.
• Afname van werkafwezigheid.
• Betere inzet
• Hiermee kunnen efficiënte werknemers aan specifieke taken werken
• Verbetering van de bedrijfsnaam

STAP 3. HOE BEREID JE WERKNEMERS VOOR OM
BARRIERES TE DOORBREKEN NA HET AANSTELLEN
VAN MENSEN MET EEN PSYCHISCHE
KWETSBAARHEID
1. Voor de werkgevers is het belangrijk om te weten hoe mensen met
geestelijke gezondheidsproblemen in hun bedrijven kunnen worden
geworven en behouden. Ze moeten zich bewust zijn van de
belemmeringen die ze zullen overwinnen en ze kunnen overwinnen.
Er zijn activiteiten die werkgevers kunnen ontwikkelen op hun werkplek
in drie onderling verbonden gebieden:
2. Preventie: hoe voorkom je problemen met geestelijke
gezondheid op het werk
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3. Recovery: Hoe help je mensen met een milde of matige
psychische ziekte tijdens het herstelproces, terwijl ze worden
behandeld of ze blijven werken of niet
4. Reincorporatie aan het werk: hoe help je deze mensen bij hun
terugkeer naar werk en hoe geef je ze de hulp die ze nodig
hebben.
Het integreren van deze dynamiek in de organisatie is gunstig voor elke
werkomgeving en moet door alle werkgevers worden geaccepteerd, aangezien
de voordelen op korte en middellange termijn onmiddellijk worden
waargenomen, maar ook grote lange termijn voordelen die kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling van het bedrijf.

Activiteit 6 Is mijn organisatie bereid om mensen met geestelijke
gezondheid te werven? Breek de barrières !!

BREEK DE BARRIÈRES IN UW BEDRIJF
Introductie
Wanneer een medewerker wordt gezien als verschillend vanwege hun
geestelijke gezondheidsprobleem is dat een duidelijk voorbeeld van stigma.
Het aanpakken van stigma en discriminatie en het ontwikkelen van een cultuur
waar medewerkers openlijk kunnen spreken over hun geestelijke
gezondheidsproblemen, zouden in elke organisatie een aantal prioriteiten
moeten zijn.
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Uitleg van de activiteit
Neem contact op met verschillende werkgevers om hen de mogelijkheid te
bieden om door middel van praktijken of in de test van druk met psychische
aandoeningen te huren.
Dit laat deze realiteit zien aan de bedrijfswereld en dragen bij tot het
omverwerpen van misvattingen over dit collectief.
In deze overeenkomsten verbinden wij ons ertoe om een baanadviesdienst te
verlenen, individueel vervolg van zaken te verrichten en om zowel degenen als
degenen die in dienst zijn van bedrijfspersoneel te ondersteunen.
Algemene reflectie na de presentatie realiseren:
•

• Wat is de reactie van de werkgevers?
• Accepteren ze eerst?
• Wijzigen zij hun negatieve gedachten wanneer we de adviesdienst
vermelden?

Wat moeten we verkrijgen om te integreren in Training Module
•

• Hoe worden de geestelijke gezondheidsproblemen beter aangepakt.
• Meer empowerment voor werkgevers en werknemers die moeite
hebben met geestelijke gezondheidsproblemen.
• Snellere en eenvoudiger integratie in het bedrijf
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Activiteit 7 Hoe moet ik mijn nieuwe werknemers aan aanbieders en klanten
introducerenPROVIDERS AND CLIENTS

Introductie
Normaliseren van deze werknemers in een bedrijf is iets dat niet zo moeilijk
moet zijn, maar in de meeste gevallen moeten ze hindernissen ondervinden
die moeilijk te overwinnen zijn. Deze belemmeringen verschijnen niet alleen
onder de werknemers maar ook in de relaties met leveranciers en klanten van
de onderneming.
Uitleg van de activiteit
Introduceren van deze werknemers aan aanbieders is een manier om hen te
bemachtigen en ervoor te zorgen dat ze waardevol zijn. Toon empathie en
geloof in zelf-efficiëntie van deze nieuwe werknemers voor providers en
klanten is belangrijk. Het ontwikkelen van langetermijnstrategieën in de
organisatie is het meest effectief in combinatie met directe diensten die
werknemers helpen die ondersteuning en redelijke aanpassingen op de
werkplek nodig hebben.
Behandel werknemers met geestelijke gezondheidsproblemen als werknemers
zonder deze problemen, de beste manier om ze te integreren en een veilige
werkplek te creëren waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen en de obstakels
kunnen overwinnen.
Om dit milieu te verbeteren, kunnen we een groep werknemers creëren (met
geestelijke gezondheidsproblemen en zonder) te vertellen wat de
verbeterpunten op het bedrijf zijn en wat zij denken dat voordelen en contra's
zijn (inclusief hoe worden ze behandeld en gepresenteerd)
Daarbij kunnen werknemers met geestelijke gezondheidsproblemen zien dat
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ze niet de enige zijn die zich bezighouden met problemen in de werkomgeving.
Algemene reflectie na de presentatie realiseren:
•

• Heb ik deze werknemers in mijn bedrijf genormaliseerd?
• Hoe hebben mijn klanten en aanbieders deze werknemers
geaccepteerd?
• Hebben mijn nieuwe werknemers het waard?

Wat moeten we verkrijgen om te integreren in Training Module
•

• Laat de nieuwe werknemers het gevoel hebben dat ze al geïntegreerd
zijn
• Laat ze zich gelijkwaardig voelen aan de andere werknemers in het
bedrijf

Activiteit 8 Teambouwstrategieën voor de integratie van mijn nieuwe
werknemers
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INTEGRATIE EN TEAM BUILDING
Introductie
Moderne zaken begroeten diversiteit. Het standaardiseren van het verschil en
het bevorderen van gelijke kansen zijn opgenomen in het eerste hoofdstuk van
de ethische codes van de meest succesvolle bedrijven. Aan de sociale en
arbeidsvoordelen van de toepassing van dit beleid worden de financiële, zoals
de meest betrouwbare analyses in de zaak berusten, toegevoegd. En toch is er
nog een lange weg te gaan.
Staan we werkelijk open voor diversiteit in onze organisaties? Collectief gedrag
vereist soms interne reflectie. Verschillen in diversiteit hebben betrekking op
onze eigen vooroordelen. Vooral die we negeren. De verandering in de
organisatie begint met zichzelf
Uitleg van de activiteit

Om de integratie van werknemers in het bedrijf te verbeteren is het
belangrijk dynamiek te ontwikkelen die dit werk vergemakkelijkt,
waardoor voldoende werkklimaten worden gecreëerd voor de
professionele ontwikkeling van werknemers.
Er is een dynamiek genaamd "Best Team", dat bestaat uit:
• Twee kaarten, een groen en een rood.
• Elk lid moet 3 sterke punten op het groen schrijven en 3 dingen die
een partner op zijn team aan moet werken.
Dan worden alle groene kaarten aan de ene kant verbonden en de rode
kaarten aan de andere kant.
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• Controleer dan de werkelijke apparatuur (groen) en de ideale uitrusting
(rood).
Zo bestuderen wij sterke en zwakke punten, en leren hoe we beide verbeteren.
Een integratie spel voor bedrijven die zeer gewaardeerd wordt door
medewerkers van de Human Resources.

Algemene reflectie na de presentatie realiseren:
• Hoe gaat de integratie van mensen met mentale problemen in mijn bedrijf
door?
• Is er een echte "teamgeest" bij mijn werknemers?
• Zijn mijn HR-professionals klaar voor deze situatie?

Wat moeten we verkrijgen om te integreren in Training Module
• Echte integratie en veilige werkomgeving
• Bereik volledige gelijkheid voor alle bedrijfsmedewerkers
• Maak kwetsbare werknemers de moeite waard en deel van een team

29

Activiteit 9 De rol van mentors en/of tutors
De meeste werkgevers die tijdens de uitwerking van de opleidingsmodule zijn
gecontacteerd, hebben erop gewezen dat in het huren van mensen met
levenservaring altijd een cijfer van een tutor of mentor moet zijn. Deze
maatregel zorgt voor een betere integratie, personeelsretentie en hogere
productiviteit.
Wat is een tutor of mentor?
De mentor heeft grote verantwoordelijkheden. Het is belast met het helpen van
mensen om door middel van belangrijke beslissingen en richtingen in hun
loopbaan te denken, met name in dit geval mensen met geestelijke
gezondheidsproblemen. Een mentor kan een richtlijn aanbieden over het
ontwikkelen van strategieën en het uitbreiden van werkmogelijkheden. Ook
leidend tot hoe omgaan met problemen in de werkomgeving. Een coach zou
zoeken naar specifieke gedragsproblemen om te helpen versterken of
ontwikkelen; een mentor begeleidt de persoon met kompasaanwijzingen voor
hun carrierekaart. Het is zeer belangrijk op deze mentorrol bij het bedrijf te
rekenen om deze werknemers te ondersteunen en te begeleiden.
Het dienen als mentor is zowel belonend en ondersteunend van je eigen
ontwikkeling als persoon en professioneel. Waarden als geduld en wijsheid zijn
de sleutel voor elke mentor. Dit is een belangrijke inspanning ter ondersteuning
van anderen en het belangrijkste punt is altijd de persoon belangen op de
eerste plaats zetten.

DE MENTOR
Introductie
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Mentoring is een proces waarbij een persoon met ervaring een andere persoon
helpt hun doelen te bereiken en hun vaardigheden te cultiveren door middel
van een reeks persoonlijke, vertrouwelijke, tijdsbeperkte gesprekken en andere
leeractiviteiten. Mentors profiteren ook van de mentorrelatie. Als mentor krijgt u
de gelegenheid om uw wijsheid en ervaringen te delen, te ontwikkelen in uw
denken, een nieuwe relatie te ontwikkelen en uw mentorvaardigheden verder
te verdiepen.
Uitleg van de activiteit
Er zijn enkele kwaliteiten nodig in elke mentor, zoals: wees bewust, wees
proactief, beschouw, wees positief, wees relatiegericht, wees volhardend en
wees op de hoogte.
Er is een activiteit die de mentor en de kwetsbare persoon helpt om elkaar
beter te leren kennen.
Speel het "Wie, wat, wanneer, waar, waarom, hoe" spel. Maak 6 stuks papier
klaar en schrijf elke keer 'wie', 'wat', 'wanneer', 'waar', 'waarom' en 'hoe'. Draai
in een beurt een belangrijk verhaal dat in je eigen leven is geïnspireerd, en
draai de beurt op een van de stukken papier en beantwoord een opgemaakt
"wie", "wat", "wanneer", "waar", "waarom" of "hoe 'Over het verhaal. Niet alleen
de persoon, maar de mentor zal een persoonlijk verhaal vertellen om obligaties
te empathiseren en te creëren.
Algemene reflectie na de presentatie realiseren:
• Hoe belangrijk is de mentorrol?
• Welke speciale ondersteuning heeft iemand nodig die zich bezighoudt met
deze problemen?
• Op welke manier zal mijn medewerker dit soort steun helpen?
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Wat moeten we verkrijgen om te integreren in Training Module
• Een mentor is een fundamenteel onderdeel van het succes van het project
• Mentorrol is belangrijk voor de werknemers, maar ook voor de
werkgevers, om de werknemersintegratie en hun werkontwikkeling
makkelijker te maken.
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STAP 4. BEHOUD VAN DE NIEUWE MEDEWERKERS
IN DE ORGANISATIE
Het behoud van werknemers met geestelijke gezondheidsproblemen op de
compay is een van de doeleinden van EQUIL. Er zijn enkele paden die
werkgevers kunnen volgen om deze objetive te krijgen, zoals: Bevorderen van
binnenuit waar mogelijk, bevorder werknemersontwikkeling, creëer open
communicatie tussen medewerkers en management, bemagtig mentorrol, zorg
ervoor dat medewerkers weten wat u van hen verwacht en speciale
vaardigheden waard is van deze soort werknemers.
Activiteit 10 Hoe de evolutie van de nieuwe werknemers te evalueren sinds
hun werving en mogelijke impact in de organisatie

EVOLUTIE VAN NIEUWE WERKNEMERDS
Introductie
In het begin hebben we de Soft Skills gecontroleerd (de reeks kenmerken die
ons als goede professionals laten zien) van de mensen met geestelijke
gezondheidsproblemen die we wilden werven. Nu, na een tijdje zullen we
hetzelfde hulpmiddel gebruiken om hun voortgang te controleren
Uitleg van de activiteit
Om de evolutie van deze vaardigheden / competenties te evalueren, zouden we
het evaluatievenster opnieuw door professionals gebruiken maar deze keer na
enige tijd aan het bedrijf werken. Bedankt, we zullen weten hoe ze zijn
verbeterd,
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Vaardigheid

NIVEAU

ACTIES

OP DE

GEÏNPLEMENTE

RECRUITA

ERD VOOR

TIE (1-5)

VERBETERING

Eerlijkheid
Empathie
Verantwoordelij
kheid
Integiteit
Oplossingsgerich
t
Team work
Optimisme
Aanpassing

tot

verandering
Flexibiliteit
Klantgerichtheid

Suggestie voor verbetering: deze acties kunnen zijn
• Trainingslessen
• Mentor Support

Algemene reflectie na de presentatie realiseren:
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HUIDI
G
NIVE
AU (15)

VOORSTELL
ING VOOR
VERBETERI
NG

• Hoe is de ontwikkeling van de zachte vaardigheden van mijn nieuwe
werknemers geweest?
• Hebben zij hun zachte vaardigheden verbeterd sinds zij in het bedrijf werden
aangeworven?
Wat moeten we verkrijgen om te integreren in Training Module
Deze tool die is gecreëerd om de zachte vaardigheden te meten heeft ze echt
geholpen om hun zachte vaardigheden te verbeteren en gemotiveerd en
gemachtigd te voelen.

Activiteit 11 Tips over waarom het belangrijk is om de gecontracteerde
mensen te behouden

RETENTIE TIPS
Introductie
Het behoud van werknemers bij het bedrijf verbetert het vertrouwen van de
mensen en het goed functioneren van de werkomgeving. Maak uw
medewerkers op prijs gesteld en trots op hun werk, dit zorgt voor een sterke
brandingstrategie en zal de tarieven van de organisatie onmiddellijk
verbeteren. Ontwikkel een werkcultuur die diversiteit en creativiteit stimuleert
en effectief anti-discriminatiebeleid invoeren dat zo veel mogelijk flexibel werk
bevordert.
Uitleg van de activiteit
Sommige methoden kunnen deze behoud en ontwikkeling helpen:
• Zorg ervoor dat die mensen met problemen worden aangeworven, een
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realistisch idee hebben van wat de baan inhoudt.
• Verbeterde carrièremogelijkheden.
• Effectieve evaluaties.
• Mentoren voor ondersteuning en empowerment.
• Sterk diversiteitsbeleid.
• Een uitvoerbaar middel om pesten en marginalisatie te behandelen.
• Een goede balans tussen werk en leven.
• Een mechanisme voor personeel om ontevredenheid te registreren, of het nu
gaat om beoordelingen, klachtenprocedures enzovoort.
• Leiderschapstraining voor managers.
• Aanpassen van werkplek en taken aan de individuele behoeften van elke
werknemer.
• Zorg ervoor dat uw werkplek inclusief is en geen belemmeringen voor
mensen met een handicap creëert.
• Er wordt verwacht dat werkgevers flexibel zijn, bijvoorbeeld om tijd te geven
voor afspraken.
Algemene reflectie na de presentatie realiseren:
• Hebben mijn werkers bepaalde belangen op sommige methoden meer
genoemd dan andere?
• Hebben mijn werknemers melding gemaakt van bepaalde zwakke punten van
het systeem in verband met hun kwetsbare situatie?

Wat moeten we verkrijgen om te integreren in Training Module
• Maak de vereiste wijzigingen aangewezen om het behoud en de ontwikkeling
van werknemers te verbeteren.
• Maak een veiliger milieu voor zowel de nieuwe werknemers als de ouders.
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