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Omschrijving en samenvatting project  

 

 
Om zelfstigmatisering te doorbreken en bespreekbaar te maken gaan we een toegankelijke toolbox 
ontwikkelen met instrumenten die het mogelijk maken om zelfstigmatisering te erkennen, te lijf te gaan en 
bespreekbaar te maken. Hierbij nemen we bestaande antistigma-initiatieven onder de loep, die we voor het 
doel kunnen aanpassen; en ontwikkelen we nieuwe tools. De toolbox wordt voorts zodanig ingericht dat het 
instrumentarium is in te zetten in bijeenkomsten waarbij ontmoeting centraal staat.  
 
De toolbox met instrumenten gaan we aanwenden in het erkennen, doorbreken en bespreekbaar maken van 

zelfstigmatisering. De instrumenten of tools bieden handvatten om  thema’s rond de eigen stigmatisering, 
zoals zelfkritiek, zelfverwijt en twijfel over de eigen kwaliteiten te onderkennen en aan te pakken. Vanuit het 
perspectief op de eigen stigmatisering wordt via de tools over deze thema’s gecommuniceerd met andere 
partijen, zoals naasten, beroepsgroepen en andere belangstellenden. De tools bieden aanknopingspunten om 
stigmatisering vanuit meerdere perspectieven tegelijkertijd aan te pakken. Door het ontwerpen van de toolbox 
krijgen we grip op de ondermijnende invloed van de eigen stigmatisering en brengen we een toegevoegde 
ervaringsdeskundige waarde in binnen de discussie over stigma en stigmatisering, waarbij verschillende 
partijen open en gelijkwaardig met elkaar over dit thema, en het tegengaan ervan, van gedachten kunnen 
wisselen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Activiteiten  

 
Op basis van vier hoofdthema’s die samenhangen met de belangrijkste aspecten van zelfstigmatisering gaan 
we een toolbox ontwikkelen met minimaal twee tools per thema.  Al naar gelang de hoeveelheid organisaties 
en betrokkenen kan het aantal tools worden uitgebreid. 
 
Begin juni 2014 organiseren we een startbijeenkomst waarin we gezamenlijk een keuze maken voor te 
ontwikkelen instrumenten. Organisaties en belangstellenden ontvangen minimaal twee weken van te voren 
van Stichting ZON een document waarin de bevindingen uit eerder door ZON uitgevoerd literatuur- en 
vragenlijstonderzoek1 zijn samengebracht. In dit document worden de hoofdthema’s aangegeven en globale 
kaders aangegeven voor de tools. Tijdens de startbijeenkomst worden bestaande tools onder de loep genomen 
en de ruwe schetsen voor nieuwe tools gemaakt.  
 
Van juni t/m eind oktober 2014 worden alle deelnemende organisaties en personen door Stichting ZON zowel 
op locatie als via mail en social media verder ondersteund in de uitwerking van de tools. Via Twitter, Facebook 
en LinkedIn (groep SStS) communiceren we over dit proces.  
 
Van november 2014 t/m april 2015 gaan we allen bijeenkomsten organiseren rond de toolbox en/of 
onderdelen van de toolbox. Hierbij worden naast primaire doelgroepen ook beroepsgroepen en 
belangstellenden betrokken. Aan alle betrokkenen bij de toolbox zal gevraagd worden via hun beschikbare 
social media ruimschoots aandacht te geven aan berichtgeving over bijeenkomsten rond de toolbox. 

 

 

 

Aanhaken door LPGGz-cliëntorganisaties: vergroten destigmatiserend effect! 

 
Wij nodigen organisaties uit om gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen van de toolbox. Alle betrokkenen 

en organisaties die hebben aangegeven te willen aanhaken bij de ontwikkeling van de toolbox worden 
uitgenodigd voor de startbijeenkomst in juni 2014. Je kan aanhaken bij het gehele ontwerpproces rond de 
toolbox (dus meteen vanaf de startbijeenkomst) maar ook op basis van de uitkomsten uit de startbijeenkomst 
kiezen voor het zelfstandig ontwikkelen van een tool wanneer je aansluiting ziet op één van de vier 
hoofdthema’s. Wellicht heb je als organisatie zelf al een tool/project dat zich richt op het doorbreken van 
stigmatisering dat kan worden bewerkt naar de context van de toolbox. Stichting ZON is eindverantwoordelijk 
voor het totale product en vervult een inhoudelijk, materieel en logistiek faciliterende rol. Aan betrokkenen zal 
gevraagd worden tijdens het ontwerpproces via hun beschikbare social media ruimschoots aandacht te geven 
aan berichtgeving over het ontwerp. Na het gereedkomen van het product eind oktober 2014 volgt een 
bijeenkomst waarbij het startschot wordt gegeven voor de bijeenkomsten rond toolbox of rond afzonderlijke 
tools. Afspraken worden gemaakt over consequent gebruik van (hash)tags als #toolbox #zelfstigma #SStS en 
de slagzin: Samen Sterk tegen Stigma. 
 
 
 
 
Met de Toolbox Zelfstigma maken we op basis van de eigen expertise een instrument waarmee we een 
schrijnend probleem samenhangend met psychische aandoeningen zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar 
maken. Het destigmatiserende effect hiervan zal groter worden wanneer we onze kennis bundelen en op 
elkaar afstemmen en zo recht doen aan de slagzin: Samen sterk tegen Stigma! 
 

 

 

 
 

 

                                                 
1 Geestelijke gezondheid en stigmatisering - een korte inleiding op basis van de literatuur, september 2013, 
Stichting ZON en Vragenlijst Zelfstigma, november 2013, Stichting ZON. De rapportage over het 
vragenlijstonderzoek wordt in de eerste week van april 2014 gepubliceerd. 

http://www.zonzh.nl/images/Stigma/Geestelijke_gezondheid_en_stigmatisering_-_een_korte_inleiding_op_basis_van_de_literatuur.pdf
http://moniquevanbiezen.files.wordpress.com/2012/08/vragenlijst-zelfstigma-van-biezen-en-schoenmakers.pdf

