
 
Bijeenkomst van de regio Zuid-Holland op 26 november a.s. van 15.00 – 17.00 uur 
 
 

OPENHEID in KWETSBAARHEID  
 
Verzwijgen of vertellen? 
Als je twee weken ziek thuis bent geweest vanwege de griep dan heb je er meestal geen probleem 
mee om dit te delen met collega’s. Maar ben je thuis vanwege psychische klachten, verzwijg je dat 
dan? De waarheid verhullen kan je op den duur opbreken. Het wordt dan ook steeds lastiger 
uitleggen waarom je niet aanwezig bent of waarom je beperkingen hebt. Of wat vertel je als je 
bijvoorbeeld ooit een psychose hebt gehad. 
 
Twijfel je over de vraag of je er verstandig aan doet om open te zijn over je psychische kwetsbaarheid 
op je werk? Met wie kun je het bespreken? Wat is de rol van de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk 
werker, leidinggevende, vertrouwenspersoon of A&O-er hierin? De bedrijfsarts is gebonden aan het 
medische geheim en mag alleen adviseren over welke beperkingen er zijn in de re-integratie. Roept 
dit meer vragen op dan antwoorden? Kan er veranderkundig iets worden gedaan aan een cultuur? 
Doet de werkgever er alles aan om je veilig te laten voelen op het werk. De werkelijkheid kan 
weerbarstig zijn. Waar doe je dan goed aan: verzwijgen of vertellen? 
 
Op deze middag zal Koos van der Spek vanuit zijn perspectief als A&O- er en zijn expertise als BMW-
er een presentatie verzorgen, waarbij we interactief naar dit vraagstuk kijken (met name vanuit het 
organisatorische perspectief en in het licht van de Participatiewet die in 2015 van kracht is 
geworden).  
 
Aanmelden verloopt via Mariette Sebregts (mariette.sebregts@arboned.nl). Kun je vóór 23 
november a.s. aangeven of je erbij bent?  
 
De bijeenkomst vindt plaats bij ArboNed Den Haag, Laan van Nieuw Oost Indië 133 te Den Haag. 
Parkeren kan vanaf 14.00 uur gratis in de omgeving. 
Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur (let op, dit is een half uur later dan in eerdere berichtgeving is gemeld).  
 

mailto:mariette.sebregts@arboned.nl

