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WHO 1948

‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of 

andere lichamelijk gebreken.’



Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te 
passen en een eigen regie te voeren, in het licht van 

fysieke, emo8onele en sociale uitdagingen 
van het leven

(Machteld Huber 2012). 





Waarde van werk





Pinel (1745-1826)

Morele behandeling

•Empathische en coachende relaHe met de paHënt
•Behandelmilieu waarin zinvol werk werd verricht, voor ontspanning 
werd gezorgd en waar de paHënt in zijn waarde werd gelaten





Oostenrijkse dorpje Marienthal werd in 1931 zwaar 
getroffen door het sluiten van de enige texHelfabriek.
In 358 van de in totaal 478 gezinnen die het dorp telde was 
er minstens een gezinslid werkloos.

• Ongebroken gezinnen (16%)
• Gezinnen die bij de pakken gingen neerziXen (48%)
• Wanhopige gezinnen (11%)
• Apathische gezinnen (25%)

Hoe grote de achteruitgang in inkomen hoe negaHever het 
gezinsklimaat.

• Ineenschrompeling van de levenshorizon.
• Leven om te overleven.



Deci & Ryan (2000)

Psychologische basisbehoe\en

•CompetenHe
•(RelaHonele of sociale) verbondenheid
•Autonomie



Generieke module
‘Arbeid als medicijn’











• Arbeid is een medicijn in de breedste zin van het woord
• Het kan zowel herstel belemmeren als bevorderen
• Het gesprek over werk is van belang om uitval te voorkomen en 

terugkeer naar werk te bevorderen



Samen werken aan herstel



Samen sta je sterk

Aanbevelingen  
arbeidsmarkt regio  
Groot Amsterdam

Luister écht naar de cliënt en heb meer aandacht  

voor zijn of haar belangen

•  Regel ondersteuning voor de cliënt
•  Maak cliënt regisseur van traject
•  Organiseer scholing op het leren luisteren naar cliënten  

met milde tot matige psychiatrische problematiek
•  Denk in termen van een contract

Stel (her)vinden en behouden van werk van de cliënt in de  

samenwerking centraal en zorg dat partijen voordeel ervaren

Doe wat nodig is voor een goede samenwerking

   Wordt deze cliënt gelijkwaardig behandeld en serieus genomen? 
�     Heeft de werkgever handvaten gekregen in hoe hij cliënt kan ondersteunen?

    Heeft de cliënt een regierol in het proces van werkhervatting?
    Is arbeid meegenomen in de diagnostiek en behandeling?

�     Is reïntegratie ondersteuning voor de cliënt voor langere tijd geborgd?
�     Zijn er korte lijnen tussen de verschillende professionals?

Maak dubbelrol expliciet

•  Bespreek indien nodig de dubbelrol van helper en controleur



Luister écht naar de cliënt en heb meer aandacht
voor zijn of haar belangen

• Regel ondersteuning voor de cliënt
• Maak cliënt regisseur van traject
• Organiseer scholing op het leren luisteren naar cliënten

met milde tot maHge psychiatrische problemaHek
• Denk in termen van een contract 



Maak dubbelrol expliciet

• Bespreek indien nodig de dubbelrol van helper en controleur



Stel (her)vinden en behouden van werk van de 
cliënt in de samenwerking centraal en zorg dat
parRjen voordeel ervaren



Doe wat nodig is voor een goede samenwerking

• Wordt deze cliënt gelijkwaardig behandeld en serieus genomen?
• Hee\ de werkgever handvaten gekregen in hoe hij cliënt kan 

ondersteunen?
• Hee\ de cliënt een regierol in het proces van werkhervaang?
• Is arbeid meegenomen in de diagnosHek en behandeling?
• Is reïntegraHe ondersteuning voor de cliënt voor langere Hjd geborgd? 
• Zijn er korte lijnen tussen de verschillende professionals?


