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Probleem

→Veel jongeren ervaren mentale klachten

→Veel jongeren, maar ook docenten, ervaren een drempel om 
hierover te praten (o.a. door stigma)

→Niet praten over (milde) klachten kan leiden tot problemen



Luister Eens: Startpakket voor docenten

https://luistereens.nl/




MIND Young Academy

Doelstellingen

• Vergroten herkenning en erkenning van mentale klachten

• Bespreekbaar maken van mentale klachten en problemen

• Weten wat te doen bij mentale klachten (zelf of 
omgeving) & waar nodig doorverwijzen

Samenwerking van MIND & Diversion



MIND Young Academy (https://youtu.be/w8ikV1LdlD4)

https://youtu.be/w8ikV1LdlD4


MIND Young Academy (https://youtu.be/yzXX5TloPMU )

https://youtu.be/yzXX5TloPMU


Waar of niet waar?

50% van de mentale klachten ontstaan voor 
het 25ste levensjaar.



• 75% van de mentale klachten ontstaan voor je 25ste.

• 1 op de 5 jongeren heeft op de leeftijd van 19 jaar al eens 
ernstige mentale klachten gehad.

Niet waar!



Waar of niet waar?

Leerlingen en studenten ervaren een taboe 
op het spreken over mentale klachten in de 

klas



• Weerstand om over mentale gezondheid te praten

• Aanwezigheid van stigma

Waar!



Waar of niet waar?

Eenzaamheid is de meest genoemde mentale 
klacht in de klas



• Gevoel van druk en stressklachten

• Combinatie van factoren als oorzaak

• Onwetendheid rondom klachten

Niet Waar:→ Stress & druk



Middelbare school

• Onderdeel van cultuurverandering:
• Regels rondom cijfers & deadlines
• Mindfulness cursus

• Zorgteam opnieuw onder de aandacht & betrekken van 
maatschappelijk werk

• Online docententraining ter versterking van het team

Praktijkcase: Wat werkt? 



Bespreek met degene die naast je zit:

• Wat zou jij kunnen doen om het gesprek over mentale 
gezondheid onder jongeren te normaliseren?

• Wat gaat er al goed? Waar liggen nog kansen?

Vraag aan jullie



Normaliseer het gesprek over mentale gezondheid

Tips:

• Vergroot je kennis over wat er speelt onder jongeren en welke stigma's 
er leven.

• Verdiep je in de belevingswereld van jongeren en maak gebruik van 
ervaringsverhalen.

• Vergroot jouw gespreksvaardigheden om de dialoog te faciliteren.

• Ken de plekken waar je naar kunt doorverwijzen & werk samen.



Sander Slootmaker
Stichting MIND (www.wijzijnmind.nl)
Stichting MIND Us (www.mindus.nl)
sander.slootmaker@wijzijnmind.nl

Vraag naar ons bedrijvenprogramma: Not Myself Today.
We zoeken bedrijven om mee te sparren/implementeren.

Jeroen van den Born
jborn@diversion.nl

Vragen?

http://www.wijzijnmind.nl/
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