VOOR ONDERNEMINGSRADEN

BESPREEKBAAR MAKEN VAN
PSYCHISCHE DIVERSITEIT
WERKT!
CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN

Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen
overkomen. Maar als het zich manifesteert kunnen we er niet goed mee
omgaan. Er is veel ongemak en er zijn vooroordelen. Op de werkvloer kan
dat leiden tot uitsluiting en discriminatie. Voor de mensen zelf zijn deze
gevolgen vaak nog erger dan de aandoening. Daarom komen ze er liever
niet voor uit en vragen ze geen hulp. Hun isolement en verzuim nemen
daardoor toe en hun productiviteit neemt af.
Werknemers én werkgevers zijn daarom gebaat bij betere bespreekbaar
heid van psychische diversiteit. De OR kan daaraan bijdragen door het
bevorderen van kennis en bewustwording in de organisatie. Ook kan ze
de werkgever stimuleren om maatregelen te nemen die bijdragen aan een
veilige cultuur, goede gespreksvaardigheden en steun voor de werknemer.
Deze maatregelen staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van goed
werkgeverschap en beleid voor duurzame inzetbaarheid, arbozorg en
diversiteit.

Met deze checklist kunt u de huidige situatie tegen het licht houden en
actiepunten voor de OR formuleren.

2

psychische
diversiteit
op het werk

psychische
diversiteit
op het werk

3

1 VERGROTEN KENNIS
EN BEWUSTWORDING
1.1

Hoe weet de OR wat er speelt? Denk aan:
✱ Informatie en hulpmiddelen van Samen Sterk zonder Stigma.
✱ G
 esprek met de bedrijfsarts/arbodienst en de
vertrouwenspersoon.
✱ S
 chriftelijke informatiebronnen, zoals het jaarverslag van de
arbodienst en verzuimcijfers.
✱ I ndividuele gevallen die de OR ter ore komen of casussen in
het sociaal medisch overleg.
✱ O
 nderzoeken, zoals de RI&E, Work Ability Index (WAI),
medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) en/of een
anonieme enquête.

1.2	Wat past beter bij deze organisatie: het onderwerp apart
agenderen of onderbrengen bij een thema dat al leeft?
Denk aan:
✱ Duurzame inzetbaarheid
✱ Diversiteitsbeleid
✱ Preventief verzuimbeleid / arbozorg
✱ Banenafspraak
✱ Ongewenst gedrag, sociale veiligheid
✱ Menselijke maat

1.3 	Hoe kan de OR bijdragen aan kennis en bewustwording in de
organisatie?
✱ H
 et onderwerp agenderen bij de bestuurder, HR en/of
arbodienst.
✱ I nformatie geven via de OR-nieuwsbrief, het personeelsblad
en intranet.
✱ I nformatie geven via lunchbijeenkomsten of een workshop
informatie.
✱ S
 choling promoten, zoals de e-learning ‘Openheid over
psychische gezondheid werkt’ van Samen Sterk zonder
Stigma.
✱ Met de werkgever een campagne starten.
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2 TRAINEN VAN
VAARDIGHEDEN

3 WET- EN REGELGEVING

2.1 Biedt de werkgever trainingen aan in gespreksvaardigheden?

3.1 	Welke haakjes biedt de CAO om het gesprek met de bestuurder
aan te gaan?

✱ G
 aan deze trainingen ook in op het bespreken van
psychische aandoeningen?

✱ Aanstellen van een vertrouwenspersoon?

✱ K
 rijgen de juiste personen deze training (leidinggevenden,
werknemers, vertrouwenspersonen, OR-leden, HR, etc.)?

✱ D
 eelname aan het Charter Diversiteit¹ met aandacht voor
psychische diversiteit?
✱ A
 fspraken over arbeidsplaatsen in het kader van de
Banenafspraak en Participatiewet?

2.2 Kunnen werknemers een training volgen gericht op het herkennen
van psychische klachten bij zichzelf?

✱ Scholing over stereotypering en stigmatisering?
✱ Trainingen in gespreksvaardigheden?

2.3 Zijn de trainingen ingebed in het opleidingsbeleid en Management
Development Programma’s?

✱ G
 ebruik van gesprekswijzers of andere hulpmiddelen,
bijvoorbeeld van Samen Sterk zonder Stigma?

3.2 	Welke haakjes biedt de Arbowet om het gesprek met de
bestuurder aan te gaan?
✱ H
 eeft de werkgever in een RI&E de risico’s van discriminatie
in kaart gebracht (psychosociale arbeidsbelasting)?
✱ Worden deze risico’s ook aangepakt?

3.3 	Zijn er instructies voor werknemers over (on)gewenst gedrag,
ook in relatie tot stigmatisering bij psychische aandoeningen?
✱ Wat staat hierover in de arbocatalogus?
✱ Is er een interne gedragscode?
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Door het ondertekenen van het Charter Diversiteit verklaart een werkgever
zich actief te willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer (www.diversiteitinbedrijf.nl).
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4 HET GOEDE VOORBEELD GEVEN

5 STEUN VOOR WERKNEMERS MET
EEN PSYCHISCHE AANDOENING

4.1 Geven OR-leden het goede voorbeeld?

5.1 	Waar kunnen werknemers met een psychische aandoening
terecht voor steun en een goed gesprek, als dat niet bij hun
leidinggevende kan?

✱ V
 olgen ze zelf scholing en/of training op het gebied van
stereotypering en gespreksvaardigheden?

✱ I s er een vertrouwenspersoon, maatschappelijk werker of
coach?

✱ Z
 ijn ze zelf open over hun psychische aandoening (indien
van toepassing).

✱ K
 an de OR zelf een rol nemen als vertrouwenspersoon?

✱ V
 oeren ze zelf het goede gesprek, zonder vooroordelen en
stigmatisering?

✱ B
 iedt het contract met de arbodienst ruimte voor preventie,
waaronder een open spreekuur?
✱ H
 oe is het gesteld met de kwaliteit van de
vertrouwenspersoon, bedrijfsarts en andere professionals?
Hebben zij ook kennis van stigmatisering?
✱ I s er een goede informatievoorziening over waar
werknemers met een psychische aandoening terecht
kunnen?

5.2	Kennen leidinggevenden, werknemers, vertrouwenspersonen,
medewerkers van de arbodienst, etc. de beslishulp CORAL²?

5.3	Is een intern medewerkersnetwerk psychische diversiteit een
goed idee?
✱ H
 eeft de organisatie ambassadeurs met een psychische
aandoening die in balans en weerbaar zijn?
✱ Is de cultuur voldoende veilig?
✱ Is er steun van een manager, HR of bestuurder?

5.4	Is er een klachtenregeling voor werknemers die zich
gediscrimineerd of onheus bejegend voelen?
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De ‘beslishulp CORAL’ helpt werknemers met een psychische aandoening
bepalen of het verstandig is om open te zijn en zo ja, bij wie en hoe.
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6 INSPIRATIE EN ONDERSTEUNING

6.1	Maak gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden en
praktijkvoorbeelden die er zijn, bijvoorbeeld via:
✱ S
 amen Sterk zonder Stigma (www.samensterkzonderstigma.nl)
✱ V
 akbonden
✱ O
 R-trainingsbureaus
✱ A
 &O-fondsen
✱ D
 iversiteit in Bedrijf (www.diversiteitinbedrijf.nl)

TIPS

1.	Begin klein, bijvoorbeeld met een workshop en maak het van
daaruit groter.
2.	Sluit aan bij wat er al is of leeft in de organisatie. Het moet
logisch zijn.
3.	Beter niet op één paard wedden, maar meerdere wegen
tegelijkertijd bewandelen. Anders kom je er niet.
4.

Pak het bij voorkeur gezamenlijk met de werkgever op.

5.

Geef advies en maak gebruik van het instemmingsrecht.

6.	Hou ook toezicht op de implementatie en evaluatie van nieuw
beleid.
7.	Het helpt om voorafgaand aan een vergadering het onderwerp
eerst informeel met HR of de bestuurder te bespreken.
8.	Ga mensen niet overladen met informatie of dwingen, maar
probeer ze te verleiden om ermee aan de slag te gaan.
9.	Hou er rekening mee dat mensen met een psychische
aandoening vaker een tijdelijk dienstverband hebben of via het
uitzendbureau werken.

STIMULEER
PSYCHISCHE
GEZONDHEID
OP HET WERK

10.	Werk met een (half)jaarthema, in dit geval psychische
diversiteit, en vraag daar gedurende een bepaalde periode extra
aandacht voor.

VOORKOMEN
BETER DAN
GENEZEN
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STIGMA EN WERK;
PSYCHISCHE DIVERSITEIT
WERKT! IS EEN PROJECT
VAN SAMEN STERK
ZONDER STIGMA, EEN
INITIATIEF VAN LANDELIJK
PLATFORM GGZ, FONDS
PSYCHISCHE GEZONDHEID,
GGZ NEDERLAND EN DE
NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR PSYCHIATRIE.

SAMENSTERKZONDERSTIGMA.NL

