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SSzS: doel: 
◦ Taboes doorbreken
◦ Discriminatie uitbannen

Via allerlei projecten oa Stigma en Werk

Parnassia Groep en OOKK

Doel OOKK:
• Bewustwording vergroten van ieders 

kwetsbaarheid en kracht

Via meer openheid

Gevolgen:
• Meer begrip

• Veiliger en prettiger werkklimaat

• Minder ziekteverzuim

• Meer jezelf kunnen zijn



Als er één schaap over de dam is…

Wat levert openheid op?

Aangeven wat ik nodig heb

Minder uitval 
Jezelf kunnen zijn

Meer persoonlijke gesprekken

Meer 
begrip

Verbinding

Collega’s durven vragen te stellen





Kwetsbaar

Open

Waar is de 
leeuw?



In verbinding: 

Kwetsbaarheid 
én Kracht





� Zelf ook meer open zijn
� Je neemt altijd jezelf mee, ik ga het nog meer 

delen
� Durven vragen: wat heb je nodig, maar ook, wat 

helpt niet?
� Ankers uitgooien naar de ander met ruimte: als je 

wil kun je deze pakken.
� Hernieuwd bewustzijn
� Met je eigen gedrag beïnvloed je de ander en de 

cultuur
� Er zijn meer gekken dan ik alleen
� Inzoomen op de cultuur
� Sociale veiligheid is erg belangrijk



� Durf te vragen, durf contact te maken
� Collegiaal en steunend.
� Meer aandacht voor psychische klachten bij PSA
� Belang van luisteren naar de ander, onbevangen open 

vragen stellen, oprechte interesse
� Rol van leidinggevende = essentieel
� Thuis: Joepie!
� Openheid = Kracht
� Inzicht
� Voorwaarden voor openheid en sociale veiligheid 

creëren
� Zelf openstaan voor de ander
� Dialoog medewerker-leidinggevende stimuleren



� Belangrijk: open minded te zijn: oprecht, zonder oordeel 
te luisteren

� Sociale veiligheid is meer dan beleid; het gaat om begrip 
en openheid.

� Stap op het werk: in teamoverleg bespreken over wat deze 
workshop voor impact heeft gehad.

� Inspiratie en energie
� Gewoon open zijn kan al heel stimulerend werken
� Kwetsbaarheid is lastig
� Ook kwetsbaarheid op het werk laten zien
� Besef van het belang van openheid op het werk
� Betrokkenheid tonen = voorbeeldgedrag
� Verandering kan heel simpel zijn
� Thuis oriënteren op familie- en organisatie-opstellingen



� Bevestiging: Het ‘wat’ is veel minder belangrijk 
dan de betekenis die de ander daaraan geeft.

� 1ste werkdag: extra impuls om een idee dat ik 
heb vorm te geven

� Open zijn is essentieel: thuis en op het werk

� Actie: benoemen in gesprek, waar het past

� Samen norm en cultuur bouwen

� Opgeleverd: nieuwe werkvorm voor training en 
communicatie leidinggevenden over veiligheid

� Ervaringen delen.


