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In deze nieuwsbrief

Terugblik sessies estafettebijeenkomst 8 februari 
Haaglanden: aandacht voor lichtere psychische aandoeningen
(Common Mental Disorders, CMD)
De AVG in aantocht - overzicht van handreikingen over
gegevensuitwisseling
Toolkit geeft overzicht regelingen en aanpakken
Hoogleraar Stynke Castelein: ‘Nog te weinig verbinding tussen
GGZ en sociaal domein’
Staatssecretaris Tamara van Ark neemt magazine Qracht 500 in
ontvangst
Overig nieuws

 * Infographic 'Wat doe je tegen stigma?
 * Brochure Jobcoaching

 * Nieuw boek over HRM-handvatten voor een inclusieve
arbeidsmarkt

 * Schoonmaakbedrijf Asito organiseert Kennisdag
Cliëntenparticipatie

 * Mix & Match Markt
 * Anders kijken naar Zaankanters

 * Online interventie voor werklozen met psychische klachten
  

 

Terugblik sessies estafettebijeenkomst 8

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-otklhhy-aiifukut-i/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-otklhhy-aiifukut-r/
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http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-aiifukut-1C6AA460-otklhhy-l-j
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-otklhhy-aiifukut-t/


februari

Op 8 februari was er een estafettebijeenkomst voor
de projectleiders en andere direct betrokkenen bij
de uitvoering van de regionale
samenwerkingsplannen. In bijeenkomsten wordt
kennis en ervaringen gedeeld en gezocht naar
oplossingen voor dilemma’s en problemen die zich
onderweg voordoen. Dat uitwisselen en zoeken naar
oplossingen gebeurde 8 februari volop, en we laten
u daar graag in meedelen. 

In de eerste plaats door artikelen over de zes interessante workshops, over:

1. Gegevensuitwisseling en privacy
2. Waarderend verkennen (appreciative inquiry)
3. Over samenwerken en meer
4. Krachten bundelen bij werkgeversdienstverlening:

werkgeversservicepunten en GGZ
5. Leren van ervaringsdeskundigen
6. Aan het werk met de IPS-methodiek

Bovendien deelden onderzoeksbureaus Verwey Jonker Instituut en ZINZIZ. de
eerste inzichten uit het evaluatieonderzoek naar de regionale projecten dat zij
verrichten in opdracht van het ministerie van SZW. De hoofdpunten kunt u
hieronder nalezen.

Tijdens de Estafettebijeenkomst Regionale samenwerking GGZ – Werk en
Inkomen op 8 februari heeft Jaap van Weeghel het Handboek IPS werkt!
aangeboden aan Erik Dannenberg voorzitter van Divosa.

Haaglanden: aandacht voor lichtere
psychische aandoeningen (Common Mental
Disorders, CMD)

Mirjam Staas is nog niet zo lang projectcoördinator
in de regio Haaglanden. Eerst is de samenwerking
goed georganiseerd en de aanvraag voor de
impulsregeling opgesteld, toen is een coördinator
gezocht”, vertelt ze. Haaglanden had een al een
stevige samenwerkingsbasis. Als een van de
weinige regio’s is er nog een Regionaal Platform
Arbeidsmarkt (RPA) actief. Ook was er al ervaring
in samenwerking met de GGZ, omdat Den Haag al
langere tijd actief is op het vlak van IPS-trajecten.

 

Het Haaglandse projectplan kent drie actielijnen:

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-otklhhy-aiifukut-d/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-otklhhy-aiifukut-b/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-otklhhy-aiifukut-n/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-otklhhy-aiifukut-p/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-otklhhy-aiifukut-x/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-otklhhy-aiifukut-m/


Aan de slag met IPS (Individuele Plaatsing en Steun) in de (overige)
regiogemeenten

 Samenwerking opstarten rond werkzoekenden met lichtere, veel voorkomende
psychische klachten: de zogenaamde Common Mental Disorders (CMD).

 Regionale communicatie: successen delen, zichtbaarheid vergroten en actief
betrekken van werkgevers 

Leer hier meer.

De AVG in aantocht - overzicht van handreikingen over
gegevensuitwisseling

Door de (nieuwe) Europese wetgeving die per 25 mei in werking treedt, de
technische mogelijkheden en de decentralisaties wordt het veld rond privacy
voor gemeenten steeds complexer. Privacy is niet langer een onderwerp waar
alleen juristen mee bezig zijn; privacy raakt de hele gemeentelijke organisatie.
Dus ook de samenwerking tussen GGZ en W&I.

Er zijn verschillende handreikingen beschikbaar waarmee organisaties zelf aan
de slag kunnen. Klik hier voor een overzicht.

Toolkit geeft overzicht regelingen en aanpakken

De toolkit ‘Participatie en banenafspraak’ bevat alle (wettelijke) regelingen die
professionals kunnen inzetten om werkgevers te helpen de doelen van de
Participatiewet en de banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.
Daarnaast zijn er onder de kop ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of
methodieken opgenomen om werkzoekenden met een arbeidshandicap aan
het werk te helpen. Het is voor begeleiders van werkzoekenden met een
psychische aandoening van groot belang deze toolkit altijd ‘in the pocket’ te
hebben, zeker bij werkgeverscontacten en plaatsingen.

Hoogleraar Stynke Castelein: ‘Nog te weinig verbinding tussen GGZ
en sociaal domein’

De helft van de mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA)
herstelt wat betreft de symptomen. Maar na herstel blijkt het moeilijk te zijn
om weer mee te doen in de maatschappij. Bijna negentig procent van de
mensen met EPA kunnen in de jaren na herstel maatschappelijk niet goed
meekomen, is de conclusie uit onderzoek van Stynke Castelein, hoogleraar
Herstelbevordering bij EPA. ‘De grootste zorgbehoefte ligt op maatschappelijk
gebied’, zegt Castelein in een artikel in Zorg en Welzijn. Lees hier verder.

Staatssecretaris Tamara van Ark neemt
magazine Qracht 500 in ontvangst

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-otklhhy-aiifukut-c/
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Geheel gewijd aan psychische  kwetsbaarheid en
werk, is door journalist/tekstschrijver Annemiek
Onstenk onlangs het magazine Qracht 500
uitgebracht.  Qracht 500 bevat  honderd portretten
van mensen met psychische problemen. Veel van
hen willen werken.

Op 14 februari j.l. is het magazine door Marvin
Scheffer en Marieke van Eijkelen – ook zij vertellen
in Qracht 500 hun verhaal - aan staatssecretaris
Tamara van Ark aangeboden. Leer meer over
Qracht.

Overig nieuws

* Infographic 'Wat doe je tegen stigma?
 * Brochure Jobcoaching

 * Nieuw boek over HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt
 * Schoonmaakbedrijf Asito organiseert Kennisdag Cliëntenparticipatie
 * Mix & Match Markt

 * Anders kijken naar Zaankanters
 * Online interventie voor werklozen met psychische klachten

De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris
samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met advies,
kennis, en interactie bij hun regionale
arbeidsmarktbenadering.

www.samenvoordeklant.nl
 info@samenvoordeklant.nl
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