
  

 

  

 

  

 

Vertellen over mentale kwetsbaarheid 

Openhartig zijn over je mentale kwetsbaarheid op de werkvloer kan knap lastig en 

spannend zijn. Want wat, hoe, wanneer, hoeveel en aan wie vertel je dan over de 

worsteling met mentale klachten en je situatie? 

 

Besef allereerst dat praten over je situatie je veel kan opleveren. Het lucht op en geeft 

ruimte omdat je het niet meer alleen hoeft te dragen. Daarnaast kan er met je worden 

meegedacht over ondersteuning en oplossingen die jou verder helpen.  

 

Er is geen goed of fout voor wat je wel of niet vertelt, maar bereid je wel goed voor. 

Besteed aandacht aan de opbouw van je verhaal en verdiep je in het hoe en waarom van 

wat je wilt vertellen. Dit kan je helpen om jezelf en de situatie beter te begrijpen, om te 

leren omgaan met wat je voelt en ervaart zodat je weer stappen kunt zetten in de goede 

richting. 

 

In dit overzicht geven we je graag aandachtspunten om je te ondersteunen bij het 

vertellen over mentale kwetsbaarheid binnen je werkomgeving.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aan wie, wat en hoe 

vertel ik over mentale 

kwetsbaarheid op 

mijn werk? 
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Aan wie vertel ik? 

Bedenk vooraf aan wie je jouw verhaal wilt vertellen; je leidinggevende, collega’s, de HR-

adviseur, een vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts.  

 

Weet ook voor jezelf waarom je het aan diegene wilt vertellen; vertel niet zomaar alles aan 

iedereen, maar wees daarin selectief en stel jezelf de vraag: Wie kan mij helpen met wat ik 

nodig heb en wie vertrouw ik daarin?  

 

Openheid naar je leidinggevende 

Besef dat jouw leidinggevende binnen zijn/haar functie een verantwoordelijkheid en 

zorgplicht heeft voor jouw mentale welzijn, herstel en verbetering van je situatie binnen je 

werkomgeving. Om daar adequaat in te kunnen voorzien, is je leidinggevende gebaat bij 

jouw openheid over de situatie, zodat er helpende maatregelen en oplossingen ingezet 

kunnen worden.  

 

Neem tijdig en zelf het initiatief 

Wacht niet te lang met het inlichten van je leidinggevende. Neem tijdig en zelf het 

initiatief om over je situatie te vertellen. Zo voorkom je dat je op een later moment 

gedwongen wordt om je verhaal te doen, vanwege een concreet voorval op je werk waarin 

duidelijk merkbaar is dat je mentale welzijn een negatieve invloed heeft op je 

functioneren.  

 

Stapsgewijs vertellen 

Zie je er tegenop om je hele team van collega’s toe te spreken met je verhaal? Praat dan 

eerst eens met een collega waar je een goede band mee hebt en bij wie je je vertrouwd 

voelt. Vraag deze collega om eerlijke feedback en om je te steunen. Dit maakt de drempel 

lager om het vervolgens aan je andere collega’s te vertellen. Of vraag je leidinggevende 

om je te ondersteunen bij het delen van je verhaal met collega’s en je verhaal 

bijvoorbeeld in te leiden.  

 

 

 

 

  

Wie kan mij helpen 

met wat ik nodig heb, 

en wie vertrouw ik 

daarin? 
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Wat vertel ik? 

Bedenk vooraf goed wat je precies wilt vertellen; alles of een deel van je verhaal?  

Doseer je boodschap en leg de nadruk op wat de consequenties zijn in relatie tot je werk.  

 

Wat is je doel?  

‘Ik vertel je dit omdat…’ dit kan zijn om…te informeren,  je graag openheid wilt geven en 

wilt delen, hulp te vragen, begrip te krijgen, rekening te houden met, samen naar 

oplossingen te kijken etc. 

 

Wat wil je delen over het effect van je mentale klachten?  

Wanneer je je mentaal niet goed voelt word je geconfronteerd met dingen die niet lukken. 

Het is goed om deze eerlijk en duidelijk aan te geven. Focus je hierbij op de dingen die jou 

belemmeren in je functioneren en binnen de omgang met collega’s.  

 

‘Door mijn huidige situatie heb ik moeite met...’ bijvoorbeeld concentratie, geheugen, 

energiebalans, zelfvertrouwen, het overzicht behouden, keuzes maken/beslissingen 

nemen, het combineren van verschillende werkzaamheden of verantwoordelijkheden, 

mijn emoties onder controle houden etc. 

 

Wat heb je van de ander nodig in je huidige situatie?  

Het is ook belangrijk om te bedenken wat juist wél kan en op welke oplossingsgerichte 

aspecten je je méér wilt richten. Bedenk wat je leidinggevende of je collega’s kunnen doen 

om jou zo goed mogelijk te ondersteunen binnen je huidige situatie.  

 

‘Wat ik op dit moment nodig heb van jou is…’ of… ‘Wat mij op dit moment erg zou helpen 

is…’ Geef hierbij duidelijk aan wat jou helpt om binnen je huidige situatie zo goed en 

prettig mogelijk te kunnen functioneren. Denk aan zaken als; je werk anders organiseren, 

afspraken maken over werktijden, thuiswerkmogelijkheden, inrichting van je werkplek, 

extra ondersteuning bij bepaalde werkzaamheden, een vertrouwde sparrings-partner.  

 

Geef ook aan wat je prettig vindt in het contact en de omgang met collega’s; veel contact 

en regelmatig erover praten of juist wat meer met rust gelaten willen worden en zelf de 

momenten kiezen wanneer je iets deelt over het verloop van je situatie.  

 
Wat is je doel? 

En het effect van je 

mentale klachten?  

Wat heb je nodig?  
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Hoe vertel ik? 

Bedenk vooraf goed hoe je jouw verhaal wilt delen. Bepaal zelf het moment en kies een 

plek en setting waar jij je op je gemak voelt en waarin je rustig met elkaar kunt praten 

zonder gestoord te worden door anderen.  

 

Maak duidelijk dat je een afspraak wilt inplannen omdat je iets belangrijks gaat vertellen 

en benadruk dat je dit in vertrouwen wilt doen. Op die manier zal de ander zich vooraf al 

realiseren hoe belangrijk het gesprek voor jou is en zal hij/zij aandachtiger naar je 

luisteren.  

 

Alternatieve locatie en setting 

Voel je vrij om aan je leidinggevende te vragen om het gesprek bijvoorbeeld buiten de 

werkomgeving  te houden en doe zelf een suggestie voor een andere, prettige en gepaste 

locatie.  

 

Denk ook aan de setting waarin je met elkaar in contact staat tijdens het gesprek. Ga je 

tegenover elkaar zitten voor iets meer afstand of neem je liever naast elkaar plaats voor 

een wat lossere sfeer? Of besluit om juist helemaal niet te gaan zitten en stel voor om het 

gesprek al wandelend te doen. Letterlijk bewegen geeft rust, helderheid en een vrijer 

gevoel. 

 

Stuur je verhaal vooruit 

Vind je het echt te lastig om een gesprek aan te gaan? Dan kun je ook eerst een e-mail 

sturen met je verhaal en het verzoek om hier alsnog face-to-face over in gesprek te gaan. 

Dit is laagdrempeliger en geeft je leidinggevende en/of collega’s ook meer tijd om te 

reageren.  

 

Maak gebruik van ‘Alles goed?’ 

Weet je niet hoe je het goede moment moet kiezen? Maak dan gebruik van ‘Alles goed?’. 

De vraag ‘hoe gaat het met je’ of ‘alles goed’ kan een mooie aanleiding zijn voor een 

eerste laagdrempelige stap naar openheid over je situatie. 'Nee het gaat eigenlijk niet zo 

goed… is ook een antwoord. Dit kan je vervolgens aanvullen met zoveel informatie als je 

wilt, zonder verdere verplichtingen.  

 
   Hoe vertel je? 
   -locatie 
   -setting 
   -vorm 
   -aanleiding 
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Durf te vertrouwen 

 

Tot slot - durf te vertrouwen 

Je kunt niet invullen voor anderen hoe ze reageren, wat ze denken of wat ze zullen zeggen. 

Maar laat deze angst los en probeer erop te vertrouwen dat je leidinggevende en collega’s 

begaan zijn met je situatie en op een begripvolle manier zullen reageren.  
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