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• Hoeveel procent van de Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met 

psychische problemen? 

• ROOD: ongeveer 30%

• BLAUW: ongeveer 40%

• GROEN: ongeveer 50%

Even testen….



• Hoeveel procent van de cliënten in behandeling bij een gespecialiseerde GGZ 

instelling heeft tevens te maken met arbeidsmarktproblematiek

• ROOD: ongeveer 40%

• BLAUW: ongeveer 60%

• GROEN: ongeveer 80%

Even testen….



• Hoeveel mensen met een ernstige psychische aandoening zonder baan zou 

graag weer willen werken? 

• ROOD: ongeveer 10%

• BLAUW: ongeveer 30%

• GROEN: ongeveer 50%

Even testen….



Samenwerking GGZ en partijen rondom W&I

Huidige situatie rondom cliënt; GGZ en W&I werken volgens eigen dynamiek

• Partij W&I schat in wanneer re-integratie passend is

• GGZ werkt aan medische behandeling

Indien bij aanmelding GGZ afstemming plaatsvind tussen partijen ontstaat er een 

optimum tussen behandeling en re-integratie wat bijdraagt aan het succes van 

behandeling en welzijn van cliënt 

Pilot project bouwt aan een oplossing voor:



• GGZ behandeling bestaat uit een medische en een maatschappelijke 

component

• W & I is een element van de herstelgerichte behandeling

• 2015 IPS trajectbegeleider onderdeel van GGZ FACT en VIP teams

• Tussen 2015 en 2017 veel casussen gezien waarbij er te laat afgestemd is 

tussen GGZ en W&I. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het inkomen van 

cliënten. 

Ontstaan project idee



Keten GGZ



– 30% van cliënten heeft werk bij start behandeling

– 10% van cliënten heeft werk na 3 jaar behandeling

– 80% van de cliënten ervaart problemen rondom W&I

– Bij start behandeling is de afstand tot de arbeidsmarkt relatief klein

Aan het werk blijven of (weer) aan het werk gaan heeft een significant positieve        

invloed op het herstel. Praktijkonderzoek Twomorrow: 1 jaar na start re-integratie 

neemt men +/- 40% minder zorg af. 

GGZ en W&I in cijfers



Tijdens de intake GGZ wordt voor iedere nieuwe client de situatie rondom W&I in 

kaart gebracht

Bovenstaande vereist een aanpassing in het proces

• Herontwerp intake GGZ

• Verkrijgen van informatie

• Afstemmen

• Advies & Acties

Wat gaan we doen en waar



Herontwerp intake GGZ



Welke informatie is van belang

– Bron van inkomsten

• Werkgever

• UWV

• Gemeente

• Risico analyse op basis van informatie

• Indien gewenst door client een intake gesprek 

Welke informatie is van belang



Indien op basis van gesprek en op wens van client toestemming gewenst is, wordt 

contact gezocht. 

Schets van mogelijke scenario’s:

• Werkgever

• UWV 

• Gemeente

Afstemming GGZ en partij W&I



• Advies rondom situatie W&I naar behandelaar

• Behandelaar kan dit gebruiken voor behandelplan

• Er kan een koers uitgezet worden voor eventuele hulp rondom W&I

Mogelijke vervolg acties of interventies

• Informeren Wet Verbetering Poortwachter

• Ondersteunen behouden van werk onder andere jobcoaching

• Afstemmen met UWV omtrent ondersteuning re-integratie

• Begeleiding richting gemeente (uitkering, woonzorg, dagbesteding)

• Inzet IPS trajectbegeleiding 

Advies en Acties



Een pilot heeft als doel ontdekken en bevinden

We zijn benieuwd naar

• Respons en non respons

• Aantal cliënten dat geholpen kunnen worden

• Wijze waarop client geholpen kan worden

• Mate van tevredenheid, client, GGZ instelling en partijen W&I

Voortgang project



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 19 maart op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



