
Enquête 2013 werk en stigma 
 
Wilt u meewerken aan een enquête over stigma en werk? 
Invullen duurt ongeveer tien minuten. 
 
Hebt u vanwege uw psychische of sociale kwetsbaarheid moeite met het vinden of behouden  
van werk? Wat zijn uw ervaringen met solliciteren? Vertelt u uw potentiële werkgever iets of  
liever niets over uw ggz-aandoening? Hebt u wel eens te maken gehad met vooroordelen, 
stigmatisering of een afwijzing als gevolg van uw ggz-aandoening? Wij zijn benieuwd naar  
uw ervaringen, tips en ideeën. Ze zijn waardevol: we kunnen er anderen mee helpen. Alle 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld en (anoniem) verwerkt in een rapport waarmee we 
stigmatisering gefundeerd willen bestrijden. 
 
  
1. Wat is uw leeftijd? 
    …………………………………………… 
 
     
2. Bent u een   
    a. Man 
    b. Vrouw  
 
3.Welk ziektebeeld / diagnose heeft u?  
   (facultatief, meerdere antwoorden mogelijk 

 

a. ADHD/ADD 
b. Angststoornissen 

 

c. Autismespectrumstoornis, PDD-NOS, Asperger 
 

d. Bipolaire stoornis 
 

e. Borderline 
 

f. Burn-out/overspannenheid 
 

g. Depressie 
 

h. Dissociatieve stoornis 
 

i. Eetstoornis/anorexia nervosa/boulimia nervosa 
 

j. Persoonlijkheidsstoornis 
 

k. Posttraumatische stress 
l. Psychosegevoeligheidssyndroom 

 

m. Schizofrenie 
 

n. Stemmingsstoornis 
 

o. Verslaving 
 

p. Overige 
 

q. (Nog) geen diagnose 
 

 
 

4. Heeft u (vrijwilligers)werk? (meerdere antwoorden mogelijk) 
a. Ja, ik heb een betaalde baan voor ………….      uur per week 
b. Ja, ik heb vrijwilligerswerk, voor …………….. uur per week 
c. Ja, ik heb dagbesteding 
d. Ja, ik heb een leer-/werkplek 
e. Ja, ik werk als zelfstandige/zzp-‘er 
f. Nee, ik studeer 
g. Nee 
h. Nee, ik ben werkloos sinds:……………………… 
i. Anders, namelijk…………………………………. 

 
 
 
 
  



5. Heeft u een uitkering? (meerdere antwoorden mogelijk) 
a. Nee 
b. Ja, een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAO, Wajong, WAZ)  
c. Ja, een bijstandsuitkering (WWB) 
d. Ja, een werkeloosheidsuitkering (WW) 
e. Ja, een ziektewetuitkering 
f. Ja, een andere uitkering namelijk: ………………………………………………………… 
g. Ik kom niet in aanmerking voor een uitkering, omdat …………………………………… 

 
6. Bent u actief op zoek naar werk? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Ja, ik ben aan het solliciteren 
b. Ja, ik ben verplicht om werk te zoeken   
c. Ik ben nog aan het re-integreren 
d. Nee, dit doe ik later 
e. Nee, 
f. Anders; namelijk:…………………………………………………………………………….. 

 
7.  Krijgt u ondersteuning bij uw zoektocht naar werk? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Ja, van het UWV 
b. Ja, van de gemeente (afdeling sociale zaken) 
c. Ja, van een re-integratiebureau 
d. Ja, van de Sociale werkvoorziening 
e. Ja, van een dagbestedings- of rehabilitatietraject 
f. Ja, van een werkgelegenheidsproject 
g. Ja, op een andere manier, namelijk: …………………………………………..………… 
h. Nee, ik kom hier niet voor in aanmerking omdat  …………………………….…………. 
i. Nee, ik wil dat zelf niet omdat …………………………………………………………….. 
j. Nee, ik ben hier nog niet aan toe. 

 
8. Waar bestaat deze ondersteuning uit? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Coaching 
b. Sollicitatietraining  
c. Bemiddeling/hulp bij het zoeken naar werk 
d. Anders, namelijk .……………………………………………………………………….. 

 
9. Vindt u dat de begeleiders, casemanagers of instanties voldoende begrip, kennis en/of 
    vaardigheden hebben met betrekking tot uw (psychische) kwetsbaarheid of problemen? 

a.  Ja, want  ……………………………………………………………………………………………. 
b.  Nee, want  …………………………………………………………………………………………. 
c.  Anders, namelijk  …………………………………………………………………………………… 

 
10. Bent u vrij om aan te geven welk soort werk u zoekt, rekening houdende  
      met uw mogelijkheden,beperkingen en/of wensen?   

a.  Ja 
b.  Nee, ik ervaar/merk dat mijn ondersteuner/begeleider me een bepaalde richting op stuurt. 

            Voorbeeld/ ervaring: ………………………………………………………………………………. 
c.   Nee, ik ervaar andere belemmeringen, namelijk ………………………………………………. 

 
11. Bent u in uw sollicitatiebrief open over uw (psychische) kwetsbaarheid of ggz-achtergrond? 

a. Ja, want…………………………………………………………………………………………… 
b. Nee, want…………………………………………………………………………………………… 

 
12. Indien u een gat in uw CV heeft, hoe verklaart u dat aan uw potentiële werkgever?  
        
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
  



 
 
 
13.  Bent u tijdens een sollicitatiegesprek open over uw psychische kwetsbaarheid  
       of achtergrond?  

a. Ja, want………………………………………………………………………………………... 
b. Nee, want………………………………………………………………………………………. 
c. Soms, toelichting: ……………………………………………………………………………... 
d. Niet van toepassing want ik ben nog nooit op gesprek geweest. 
e. Anders, namelijk: …………..…………………………………………………………………. 

 
14.  Vertelt u dan ook wat u nodig hebt om goed te kunnen functioneren? 

a. Ja, want  ……………………………………………………………………………………….. 
b. Nee, want  …………………………………………………………………………………….. 
c. Soms, toelichting: ……………………………………………………………………………… 
d. Niet van toepassing want ik ben nog niet op gesprek geweest 
e. Anders, namelijk: …………..…………………………………………………………………… 

 
15.  Kreeg u tips (van uw begeleider, casemanager of de instantie) over wat u wel  
       of beter niet kunt vertellen tijdens een sollicitatiegesprek?  

a. Ja, bijvoorbeeld: …………………………………………………………………………………. 
b. Nee, toelichting:  ……………………………………………….……………………………….. 

 
16.  Hebt u tijdens een sollicitatiegesprek ooit een vooroordeel jegens u gevoeld?   
       a. Ja 
       b. Nee 
 
17. Indien u bij vraag 16 ‘ja’ hebt ingevuld, kunt u daar een concreet voorbeeld van geven? 
      Voorbeeld: ……………………………………………………………………………………………… 
 
18. Wat hebt u gedaan toen u dat merkte of voelde? 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
19. Bent u, ondanks geschiktheid, wel eens voor een passende baan afgewezen  
      vanwege uw ggz-achtergrond of problemen?  
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
20.  Hebt u andere positieve of negatieve ervaringen met sollicitaties?   
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
21.   Wat verwacht u van een werkgever? Waarmee bent u echt geholpen om goed te kunnen 
        functioneren op uw werk? 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
22.   Hebt u tips over wat wel/niet te doen tijdens het zoeken naar werk?  
  
       ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
23.  Mogen wij u eventueel nog eens benaderen voor een vraag of toelichting op uw situatie? 
       a. Ja, vul dan uw gegevens in bij vraag 26. 
       b. Nee 
 
 
  



 
24.  Wij worden regelmatig door de media benaderd. Zou u eventueel (anoniem!) willen 
       meewerken aan een interview of panelgesprek in het belang van lotgenoten en om 
       stigma helpen te bestrijden? Uiteraard benaderen wij u eerst voor overleg. We geven nooit  
       gegevens ongevraagd aan derden door. 

a. Ja, vul dan uw gegevens in bij vraag 26. 
b. Nee  

 
25.  Wilt u het rapport van deze enquête ontvangen?  

a. Ja, vul dan uw gegevens in bij vraag 26. 
b. Nee  

  
 
26.  Mijn gegevens: 
 
       De heer/mevrouw …………………………………………………………………………. 
 
       Voornaam…………………………………………………………………………………… 
. 
       Achternaam: ……………………………………………………………………………….. 
. 
       E-mailadres: ……………………………………………………………………………….. 
 
       Telefoonnummer: ………………………………………………………………………….. 
 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
U kunt de ingevulde enquête sturen aan:  

 
Landelijk Platform GGz 
t.n.v. Gerda van Ittersum 
Postbus 13223 
3507 LE  UTRECHT  

 
 
 
 
 

 
Colofon  

Op onze website www.meldjezorg.nl kunt u over enige tijd de resultaten van deze enquête  
vinden. Meld je zorg is een initiatief van het Landelijk Platform GGz. Deze enquête wordt  
via Meld je zorg verspreid. De enquête maakt deel uit van het LPGGz-project ‘Open  
voor Werk’.  Samen met het landelijke project ‘Samen Sterk Tegen Stigma’ werken we  
aan het bestrijden van stigma ten aanzien van ggz-problematiek  in alle domeinen van  
de samenleving. 
 

 

 

http://www.meldjezorg.nl/

