(Wetenschappelijke) projecten
Resultaat van inventarisatie (Versie 5 september 2019)
Er zijn ontzettend veel wetenschappelijke en andersoortige projecten gestart en afgerond door de
leden van het Kennisconsortium. In de weken voorafgaand aan de evaluatie van 13 november a.s.
zullen we deze zo volledig mogelijk in kaart brengen. Hieronder volgt alvast een selectie.
Naam organisatie: Tranzo
Projecten: Binnen Tranzo is nieuw onderzoek gestart, tevens is een subsidieaanvraag gehonoreerd
naar stigma en duurzame inzetbaarheid bij defensie.
Samenwerkingspartners: Vanuit Tranzo wordt samengewerkt met Samen Sterk zonder Stigma en een
samenwerking met politie en defensie wordt nog onderzocht.
Publicaties: Brouwers, E. P. M., Joosen, M. C. W., van Zelst, C., & Van Weeghel, J. (2019). To Disclose
or Not to Disclose: A Multi-stakeholder Focus Group Study on Mental Health Issues in the Work
Environment. Journal of occupational rehabilitation, 1-9.
Naam organisatie: Nederlands Centrum jeugdgezondheid (NCJ)
Projecten: Het NCJ levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van de interventie M@ZL (Medische
Advisering Ziekgemelde leerling) naar het primair onderwijs. Deze interventie is gericht op de aanpak
van ziekteverzuim van leerlingen en het voorkomen van langdurig thuiszitten en voortijdig
schoolverlaten. Ziekteverzuim wordt veelal (mede) veroorzaakt door psychische problemen en heeft
(bijna altijd) psychische problemen tot gevolg. Bewustwording van de impact van ziekteverzuim op
de leerling en 'weer meedoen' zijn belangrijke doelen.
Samenwerkingspartners: De interventie M@zl wordt doorontwikkeld in samenwerking met de
afdeling Sociale Geneeskunde van Maastricht University en Tilburg University departement Tranzo.
Het NCJ werkt verder samen met TNO, Universitaire Medische Centra, GGD-en, Trimbos, RIVM, NJI
en Academische Werkplaatsen. Bij elk project wordt aandacht besteed aan het belang van sociale
inclusie.
Publicaties: Het begeleidend wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels een aantal presentaties
opgeleverd op congressen. Publicaties zijn onderweg.
Naam organisatie: Trimbos Instituut
Projecten: projectplan in het kader van de landelijke monitor ambulantisering over stigma in de ggz.
Dit onderzoek wordt eind dit jaar afgerond. Onderzoeksaanvraag Landelijk evaluatie- en
actieonderzoek MHFA (i.s.m o.a. Phrenos, SSzS). Deze aanvraag is ingediend bij ZonMw en
gehonoreerd. Het onderzoek loopt en zal half juli 2020 afgerond worden. Artikel Welke bijdrage kan
Mental Health First Aid (MHFA) leveren aan de vroegsignalering, vroege interventie en
destigmatisering van psychische problemen in Nederland? (i.s.m. o.a. Phrenos, SSzA). Dit artikel is in
de eindfase en zal naar verwachting dit najaar worden ingediend bij Tijdschrift voor Psychiatrie.
Projectvoorstel Een welkome wijk (i.s.m. SSzS, Movisie, HvA), dit voorstel zal in het najaar ingediend
worden bij ZonMw. Presentaties over MHFA, projectaanvraag Mental Health First Aid voor
lekenpubliek in Eindhoven (i.s.m. GGzE/MHFA Nederland, gemeente Eindhoven en Phrenos). Dit
project wordt gefinancierd door ZonMw, loopt en zal eind augustus 2020 worden afgerond. Tot slot
is het Trimbos betrokken bij de ontwikkeling van een artikel over de generieke module
destigmatisering. Dit artikel zal in het najaar worden aangeboden aan het tijdschrift PsyXpert. De
(voorlopige) titel is: Destigmatiserend werken in de ggz met de generieke module destigmatisering.
G.H.M. Kienhorst, A. Ralston, J. van Weeghel, N. van Erp, L. Koppen.
Samenwerkingspartners: Het Trimbos heeft Samenwerkingsactiviteiten in het kader van concrete
activiteiten met Verslavingskunde Nederland, SSzS en Phrenos rond stigma in de ggz.
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Publicaties: rapport Landelijke monitor ambulantisering en hervorming in de ggz 2018 (deelondezoek
Panel Psychisch gezien), Factsheet Stigma en verslaving (i.s.m. Verslavingskunde Nederland),
Infographic Wat doe je tegen stigma (i.s.m. Kenniscentrum Phrenos), artikel Destigmatisering op de
kaart (i.s.m. Phrenos, SSzS),
Naam organisatie: RIBW Alliantie
Projecten: RIBW alliantie organiseert met enige regelmaat netwerkdagen over het thema sociale
inclusie en participatie (waar destigmatisering en ervaringsdeskundigheid belangrijke thema's zijn)
Samenwerkingspartners: Samen Sterk zonder Stigma
Publicaties: N.v.t.
Naam organisatie: Nationale Jeugdraad (NJR)
Projecten: Het NJR heeft het peer2peer programma Kopkracht ontwikkeld i.s.m. Samen Sterk zonder
Stigma. In het programma geven jongeren elkaar tips en handvatten om veerkrachtig te worden, zijn
en blijven.
Samenwerkingspartners: Het NJR vormt met Alles is gezondheid, NCJ en samenwerkende
gezondheidsfondsen de alliantie mentale gezondheid
Publicaties: N.v.t.
Naam organisatie: GGZinGeest
Projecten: GGZinGeest heeft met vele andere partijen een Amsterdams initiatief Destigmag gericht
op verminderen van zelfstigma, publiek stigma en stigma in organisaties. De verpleegkundige
adviesraad heeft een symposium rondom stigma georganiseerd en intern wordt een methodiek
toegepast genaamd Beyond the label en Mental Health First Aid (MHFA).
Samenwerkingspartners: o.a. HVO Querido, gemeente Amsterdam, Clientbelang Amsterdam en
Leger des Heils samen in Destigmag. Voor MHFA wordt samengewerkt met de GGD en gemeenten.
Publicaties: N.v.t.
Naam organisatie: Diversion
Projecten: Diversion heeft samen met MIND de YOUNG Academy opgezet die een scholenproject
aanbiedt om psychische problemen bespreekbaar te maken in de klas.
Samenwerkingspartners: MIND, Verwey-Jonker Instituut
Publicaties: N.v.t.
Naam organisatie: Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
Projecten: het NJI heeft i.s.m. het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie en de Nationale
Jeugdraad gewerkt aan een subsidieaanvraag, deze is inmiddels deels gehonoreerd. Het
overgebleven deel wordt bekostigd uit de kennissubsidie van het Nederlands jeugdinstituut
Samenwerkingspartners: Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie, Nationale Jeugdraad,
Nederlands jeugdinstituut
Publicaties: N.v.t.
Naam organisatie: Movisie
Projecten: een leerbijeenkomst van Movisie rond transitie beschermd wonen met als inleiding de
praktijkervaringen vanuit project SSZS over bespreekbaar maken van stigma in november 2018 (ca.
40 deelnemers; gemeenten, zorg en welzijnswerkers, ervaringsdeskundigen). Het Movisie kerstdebat
over Verward gedrag of verwarde samenleving, waarin de impact van stigma nadrukkelijk aan de
orde is geweest. Een workshop samen met SSZS. Een leerkring Amsterdam samen met het
programma huisvesting bijzonder doelgroepen van de gemeente rond wat nodig is om mensen
‘welkom te laten zijn in de wijk’, oktober 2018 (leerkring komt 2x per jaar bij elkaar, Movisie
organiseert mee). Tijdens deze bijeenkomst is expliciet stil gestaan bij het belang van aandacht voor
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stigma en zelfstigma, o.a. samen met Team ED. Er nemen steeds ca. 50 mensen aan deel, vanuit
stadsdelen, woningcorporaties, zorg, welzijn, ervaringsdeskundigen en actieve inwoners.
Samenwerkingspartners: Movisie organiseert samen met het Trimbos het kennisnetwerk Aanpak
verward gedrag. Hierin nemen zowel organisaties deel die in het kennisconsortium deelnemen als
organisatie die dat niet doen. Deelnemers: Movisie, Trimbos, Phrenos, Vilans, het CCV, Mind en
Platform 31. Het platform heeft als doel kennis te bundelen en te verspreiden die werkers en
ervaringsdeskundigen binnen zorg, sociaal domein en veiligheid nodig hebben om met elkaar
verward gedrag zo mogelijk te voorkomen, in acute situaties zorgvuldig en effectief te handelen en
goede nazorg gericht op herstel te bieden. Aandacht voor het herkennen, hanteren en tegengaan
van stigma en zelfstigma is daarin uiteraard van groot belang.
Publicaties: artikel praktijkbeschrijving over de aanpak stigma in de wijk van SSZS voor de Movisie
website. Publicatie Een buurt voor iedereen, met gedragsaanwijzingen voor direct betrokkenen
(zowel professioneel als informeel) over wat belangrijk is om mensen met een diversiteit van
problematieken plezierig met elkaar in één wijk te laten wonen. Dit is gebaseerd op een aantal
praktijkleertrajecten o.a. in Amsterdam en Alphen aan de Rijn. Ook hier is aandacht voor stigma en
zelfstigma een belangrijk onderdeel. De eindpublicatie van Nieuwe Wegen GGZ en Opvang (i.s.m.
Vilans, Phrenos en Trimbos), waarin ook aandacht wordt geschonken aan het bestrijden van stigma.
Naam organisatie: Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Projecten: Het Kenniscentrum KJP is kartrekker van de Werkgroep Jeugd. Alles wat zij doen op het
gebied van destigmatisering krijgt een plek binnen die werkgroep en wordt dus gerealiseerd samen
met anderen. Concrete producten zijn o.a Kennisagenda Destigmatisering en Sociale Inclusie Jeugd,
Subsidieaanvraag Destigmatisering van jeugdigen met psychische problemen (gehonoreerd),
meegewerkt aan het congres All Inclusive 1-2-2019- workshop gegeven op de Voor de jeugd dag
november 2018 Stigmatisering in de jeugd-ggz, workshop gegeven op NVVP congres april 2019
Stigmatisering binnen de jeugd-ggz.
Samenwerkingspartners: Alle leden van de Werkgroep Jeugd. In het bijzonder werkt het
Kenniscentrum KJP nauw samen met NJR en NJi in het project Destigmatisering van jeugdigen met
psychische problemen. De workshop op de Voor de jeugd dag werd gegeven samen met Samen Sterk
zonder Stigma. De workshop op het NVVP congres werd gegeven samen met Samen Sterk zonder
Stigma en de UU (Floor Schepers).Verder is er intensieve samenwerking met de andere kartrekkers
van het consortium.
Publicaties: Startnotitie Destigmatisering Jeugd- Statement Stigma: Kinderen met psychische
problemen hebben al genoeg aan hun hoofd.
Naam organisatie: UWV
Projecten: UWV heeft samen met GGZ.nl, Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Divosa en Programmaraad de volgende producten
ontwikkeld: in mei 2018 het Kennis en Participatiefestival, nieuw convenant: Samen werken aan wat
werkt, IPS subsidieregeling voor CMD-groep, presentaties rondom IPS subsidieregeling,
convenantwerkgroepen geïnitieerd en activiteitenplan convenant Samen werken aan wat werkt.
Samenwerkingspartners: UWV is betrokken bij het convenant Samen werken aan wat werkt met 10
andere partijen, Cedris, Divosa, Samen sterk zonder Stigma, Mind, MMM, VNG, GGZ.NL, UWV,
federatie Opvang en RIBW en werkt daarnaast samen SZW: subsidieregeling en overleg/ werkbezoek
secretaris generaal SZW en VWS en overleg met staatssecretarissen
Publicaties: factsheet: Psychische aandoeningen en werk.
Naam organisatie: Verslavingskunde Nederland
Projecten: Verslavingskunde Nederland heeft vanuit de programmalijn Sociale Inclusie een
mediatraining georganiseerd voor 30 medewerkers met focus op framing van mensen met een
verslaving, een bijeenkomst met communicatieprofessionals, Dag van de Verslavingskunde is
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georganiseerd met veel aandacht voor stigma en Verslavingskunde Nederland heeft vragen geleverd
voor onderzoek naar taal (IVO)
Samenwerkingspartners: Verslavingskunde Nederland is een netwerk van diverse organisaties op het
gebied van verslaving. Er wordt dus sowieso veel samengewerkt o.a. met Trimbos, Wij zijn Mind,
Samen Sterk zonder Stigma, Stichting Verslavingsreclasssering GGZ, Socialrun, LEF Magazine (Dag van
Herstel) en IVO. Andere samenwerkingsverbanden zijn de Programmalijn Sociale Inclusie van
Verslavingskunde Nederland met alle deelnemende organisaties. Samenwerking met Socialrun
(sponsoring) Dag van Herstel (LEF Magazine).
Publicaties: factsheets over herstel en stigma, diverse media-uitingen waaronder in LEF magazine.
Naam organisatie: UMC Utrecht
Projecten: Het UMC neemt deel in de stuurgroep Destigmatisering Jeugd van het kenniscentrum
Kinder en jeugdpsychiatrie, doet i.s.m. Samen Sterk Zonder Stigma een project gericht op
voorlichting op scholen, houdt vele lezingen op verschillende congressen (oa voorjaarscongres een
workshop hierover) en verzorgt een kunstproject met ENIK, Anoiksis en Ypsilon.
Samenwerkingspartners: Universiteit Utrecht (UU), Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie,
Samen sterk zonder Stigma, ENIK, Anoiksis en Ypsilon.
Publicaties: N.v.t.
Naam organisatie: Samen Sterk Zonder stigma
Projecten: Samen Sterk Zonder Stigma organiseert vele projecten op het gebied van stigma.
Bijvoorbeeld het project Op School, een schoolbrede aanpak om stigma in het onderwijs tegen te
gaan. Tevens zijn subsidieaanvragen gedaan bij VWS en VSB fonds. Een volledig overzicht is op te
vragen bij Samen Sterk Zonder Stigma
Samenwerkingspartners: o.a.: UMC Utrecht, Dolhuys, NJR, expertiseteam Fritz!, Kids4dreams, de
Bagagedrager, GGZ Noord-Holland Noord, Trimbos en Stichting Zin in Leven.
Publicaties: diverse mediaberichten over mensen met een psychische aandoening en stigma. Tips
voor woordvoerders en journalisten, artikelen over school, GGZ, werk en werken in de wijk. Een
volledig overzicht is op te vragen bij Samen Sterk Zonder Stigma.
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