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Joint Action on Mental health and Well-being

(2013-2015)

Doel: de gezamenlijke aanpak van relevante stakeholders in de 

deelnemende landen te versterken en internationale samenwerking te 

verbeteren. 

Het actieprogramma is gericht op:

1. verbetering van de ‘mentale gezondheid ‘op het werk

2. mentale gezondheid(sbevordering) op scholen

3. bevorderen van aanpakken tegen depressie en zelfmoord 

4. versterken van de eerstelijns geestelijke volksgezondheid, en

5. beleidsbrede integratie van beleid gericht op de geestelijke 

volksgezondheid. 



Businesscase voor mentale gezondheid op 

het werk

 Mentaal gezonde werknemers kunnen het bedrijf veel kosten besparen 

(minder verzuim en arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische 

gezondheidsklachten). 

 Kosten door productiviteitsverlies als gevolg van mentale problemen hoger 

dan meeste andere gezondheidsproblemen en arbeidsconflicten

 Volgens prognoses WHO is depressie rond 2020 wereldwijd één van de 

belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid

 Een kwart van de Europeanen wordt gedurende het arbeidszame leven 

geconfronteerd met mentale gezondheidsproblemen 

 Bevordering van de mentale gezondheid heeft een positief effect op de 

productiviteit en prestaties van werknemers (grotere betrokkenheid, 

minder verloop, beter omgaan met veranderingen en moeilijke 

omstandigheden)

 Beleid en programma gericht op versterken mentale gezondheid leidt tot 

een beter imago van het bedrijf.



Mentale gezondheid op het werk (NL)

 Bijna 43% van de bevolking heeft ooit een psychische 

aandoening gehad; 18% in het laatste jaar (De Graaf, 

2010).

 Jaarlijks wordt in Nederland 12,7 miljard euro uitgegeven 

aan psychische stoornissen (circa 3 % van het BNP). 

 Vooral langdurig verzuim is een gevolg van psychische 

klachten. Werkdruk en andere psychosociale risico-

factoren vormen belangrijke oorzaken (Hooftman e.a., 

2012).

 40% van de werknemers die instromen in de WGA heeft 

psychische aandoeningen (UWV, 2012).



WP Mental Health at Work

Hoofddoel: een Europees actie programma ‘Promotion of Mental 

health at work’

Waarbij (grotere kader):

• Het gaat om kennis delen

• Een gemeenschappelijk kader wordt geschapen om de mentale

gezondheid aan te pakken

• De lidstaten en hun stakeholders worden betrokken en zich

gecommitteerd voelen

• Zij bouwen aan capaciteit en duurzaamheid voor beleid op dit

gebied, 

• Gestreefd wordt naar samenwerking binnen en tussen landen, 

sectoren, stakeholders.

Uitvoering door TNO in nauwe samenwerking met VWS en SZW



Uitgangspunt WP: actieprogramma
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Werkwijze

 Vanuit nationale context EU-input leveren

 Methodiek op nationaal niveau: ‘SWOT analyse’

 Samenwerking & dialoog met zoveel stakeholders 

als mogelijk

 Delen van gevoel van urgentie

 Welke activiteiten, 

 Wie welke rol

 Samenwerking en nemen van verantwoordelijkheden

 EU conferentie (Berlijn,  oktober 2014)

 Recommendations for Action (april 2015)



Resultaten SWOT analyse

Overzicht van benaderde partijen en respons:

Doelgroep Gevraagd om SWOT geleverd

Werkgevers (nationaal en zorg+onderwijs) 4 3 

Werknemers 3 2

Zorgaanbieders 9 6

Verzekeraars 7 3 

Kennisinstituten 8 6

Miisteries incl handhaving 3 3

Totaal 34 23 (68%)



Belangrijkste sterktes

• Onze kennis (in NL) over

• Ontwikkelingen op het gebied van ‘mentale gezondheid’, 

risico’s, risicogroepen (monitor info)

• Infrastructuur

• Zorginfrastructuur op het gebied van ‘mentale gezondheid’

• Samenwerking landelijk (Stv dA, SER)

• Arbowet, sociale zekerheidswetgeving

• Sterke kennis (en ICT)-infrastructuur

• Samenwerking nationaal

• Arbocatalogi

• CAOs

• Sectoroverleg

• Grote mate commitment van partijen



Belangrijkste zwaktes

 Beschikbare kennis wordt te weinig gebruikt en geïmplementeerd

 Werkgevers weten niet altijd wat beschikbaar is/kennis bereikt

doelgroepen niet

 Onderwerp zit vaak nog in taboesfeer, zowel bij werkgever als

werknemer

 Infrastructuur is complex, holistische visie op mentale gezondheid ontbreekt en

arbeid krijgt vaak niet voldoende aandacht (teveel aandacht voor curatie en te

weinig voor preventie)

 Veld is gesegmenteerd

 Borging van (succesvolle) programma’s/activiteiten krijgt te weinig aandacht

 Overheid kiest niet: geen dwingende maatregelen om bedrijven aan te zetten tot 

actie

 Als werkgevers (en wnrs) hun verantwoordelijkheid niet nemen zijn de 

zorgverzekeraars steeds meer ‘afvalputje’  preventie en curatie hebben

gescheiden financiering/betrokken actoren.



Belangrijkste kansen

 Initiatieven voor ‘mental health @ work’ moeten verbonden worden aan

bredere geintegreerde programma’s (bijvoorbeeld Duurzame

inzetbaarheid)

 Aandacht voor PSA vanuit SZW (actieplan Asscher) biedt extra 

stimulans voor alle 4 subthema’s

 Onze kennis over interventies doelgroepspecifiek en vrij toegankelijk

maken

 ICT/technologie gebruiken voor maatregelen/interventies: e-health is 

laagdrempelig, anoniem, goede verspreiding, relatief goedkoop.

 Ook aandacht voor ‘bad practices’(niets doen kost ook geld)

 Via fiscale weg thema’s als ‘inzetbaarheid’ sexy maken

 Iets doen aan de verschillende financieringsstromen (vb. ‘commerciele

‘rommelmarkt’ van de arbodienstverlening opruimen commerciele

angel eruit)



Belangrijkste bedreigingen

• De economische crisis

• Economische problemen zorgen voor een ‘hardere’ omgeving

• Te weinig anticiperen op gevolgen langer doorwerken en demografische

ontwikkelingen

• Niet alle partijen ervaren het probleem als even urgent

• Terugtredende overheid

• Nieuwe risicogroepen: o.a. mantelzorger die werkt

• Gescheiden geldstromen maken samenwerking lastig/moeilijk

• Hoe voorkom je dat bij herinrichting nieuwe scheidingen (silo’s) ontstaan

• Invloed ICT: overvloed aan informatie

• Ongerichte instrumenten bereiken ook mensen die het niet nodig

hebben/niet doelgroep zijn

• (succesvolle) programma’s verzanden als gevolg van slechte borging



Conclusies OECD rapport over mentale 

gezondheid en werk in NL (2014)

 In Nederland is sprake van een relatief hoge arbeidsparticipatie van 

personen met psychische aandoeningen (68%).

 Het aantal ziekmeldingen van werknemers met ernstige of matige 

psychische klachten is relatief hoog in Nederland (30-50% hoger dan 

gemiddeld OECD landen).

 Er is te weinig aandacht voor preventie, bijvoorbeeld op de werkvloer

 Taboes maken het moeilijk om psychische aandoeningen op het werk 

bespreekbaar te maken.

Aanbevelingen:

 Vergroot het aantal preventieve activiteiten op het werk en breng 

bedrijfsgeneeskundige kennis terug naar het werk.

 Zorg voor goede aanpak van mentale ongezondheid van personen die 

geen werk meer hebben. Laat GGZ en Werk en Inkomen beter 

samenwerken om te komen tot gezondheidswinst én participatiewinst. 



Opbrengsten WP6

 The SWOT Analysis Report 

 1. Context and Key Findings

 2. Summary report (context and background) 

 3. Detailed SWOT Analysis of the eleven participating countries

 Situation analysis and recommendations for action report

 Description of the Joint Action

 The Methodology

 Activities WP6

 Results (including models of good practices and tools; 

waaronder de Zorgmodule  Arbeid)

 Recommendations for action



Aanbevelingen (EU)

 Cross-sector cooperation on local, regional, national and EU level

 Structures to be set up

 Develop cross-sector partnerships 

 The health policy sector should support all relevant stakeholders, 

esp. labour and social policy sectors, in addressing psychosocial 

risk factors. Employers in health care should be role models.

 The health policy sector should promote and empower employers 

to provide a healthy working environment that fosters well-being

 The health policy sector should provide an efficient and timely 

spectrum of services that addresses work-related illnesses with a 

special focus on mental health and RTW practices. 



Next steps

 Huidige EU joint action was opdracht DG Santé

 Aanbevelingen waren dan ook vooral gericht op DG Santé

 Één van de knelpunten is samenwerking van Gezondheid en Arbeid 

(Health & Employment).

 Nieuwe Joint action (Mental Health) zou gezamenlijk initiatief van beide

DG’s kunnen zijn

 En opnieuw betrokkenheid creëren van andere stakeholders (sociale 

partners, beroepsverenigingen, arbozorg, sociale zekerheid, etc.)

 Gedacht worden aan koppeling initiatief aan voorzitterschap NL van EU in 

eerste helft van 2016

 Thema’s zouden dan nadrukkelijker op snijpunt van health en employment

komen te liggen, bijvoorbeeld:

 Allianties zorg (GGZ) en sociale zekerheid (UWV)

 Samenwerking public health en occupational health; samenwerking 

huisarts en bedrijfsarts

 Rol van zorgverzekeraars bij aanpakken mentale ongezondheid op 

het werk
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