
Regionale samenwerking gericht op 

arbeidsparticipatie van mensen met 

psychische aandoeningen: wat is wijsheid? 

Spreker: dr. F.T.C. (Femke) Bennenbroek 

 



 Ervaringen uit de 4 voorbeeldregio’s tot nu toe 

 Toelichting voorbeeldregio Holland-Rijnland  

• Cecilia Wopereis: Projectleider – Gemeente Leiden 

• Monique van Biezen: Programmacoördinator Participatie – Stichting Zon 

 

Thema’s: 

 Projectleiderschap 

 Context van de regio 

 Zorgvuldige inbedding 

 Verbinding leggen via casuïstiek 

 Continuering 

 

Vandaag 



 

 Project Mensenwerk van Ministerie SZW en Ministerie VWS  
 Impuls aan arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening 

 

 Beleidscontext 
 Ambulantisering GGZ 

 Inclusieve arbeidsmarkt (Participatiewet / Banenafspraak) 

 Aansluiting Werk&Inkomen en GGZ 

 

 Initiatieven 
 Werkateliers arbeidsmarktregio’s (agendering & kennisdeling) 

 Actieonderzoek vier voorbeeldregio’s 

 Stimulering regionale samenwerking Werk&Inkomen en GGZ 
– Eenmalige tegemoetkoming van maximaal  90.000 euro 

– Indienen van plan: 12 juni - 24 juni 2017 

 

 

Aanleiding & context 



 

 Focus: opzetten en & verloop van regionale samenwerking 

tussen Werk&Inkomen en GGZ gericht op het bevorderen van 

optimale arbeidsparticipatie van mensen met een psychische 

aandoening 

 

 In 4 voorbeeldregio’s 
 Friesland, Holland-Rijnland, Rijk van Nijmegen, Stedendriehoek Noord-Veluwe 

 

 Gedurende 2 jaar monitoren van 
 Hoe samenwerking in 4 voorbeeldregio’s is opgezet en verloopt 

 Welke succesfactoren & afbreukrisico’s naar voren komen  

 

 Geen ‘best practices’, maar delen van succesfactoren en 

verbeterpunten 

 

 

 

 

 

Opzet onderzoek 



Denk daarbij zorgvuldig na over:  

 Organisatie en positie van de projectleider  

 Bestaand netwerk en potentie tot netwerken en bruggen slaan 

 Heldere rolopvatting en afspraken over mandaat & 

beslissingsbevoegdheid 

 Vrijmaken van voldoende capaciteit (minstens een dagdeel in 

de week) 

 Aanspreekpunt of vervanger indien projectleider wegvalt 

 

Een toegewijde projectleider is cruciaal 

“Vooral in het begin van het project is het belangrijk om als projectleider            
vaak je gezicht te laten zien, betrokkenheid te tonen en positief te zijn” 





Ook de context (geschiedenis en geografische afbakening) weegt 

mee in hoe de regionale samenwerking het beste aangepakt en 

gerealiseerd kan worden 

 

 Breng in kaart hoe de regionale structuren in en buiten uw regio 

georganiseerd zijn: 

• Arbeidsmarktregio  

• Zorgregio 

• Werkgeversdienstverlening 

 

 Sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande structuren en ga na 

of er al lopende projecten zijn die aansluiten op dit thema 

Houd rekening met de context van de regio 





Kick-off bijeenkomst 

 Met organisaties voor in projectgroep 

 Juiste contactpersonen 

 

Een stevige basis met elkaar leggen 

 Belangrijke stap: elkaar leren kennen en begrijpen 

 Wederzijds respect en vertrouwen 

 

Helderheid over werkwijze, doelen en afspraken  

 Betrouwbaar en werkbaar project creëren  

 

Zorg voor een zorgvuldige inbedding 





Casuïstiekbesprekingen zijn effectief in het verbinden van de 

samenwerkpartners én het verschaffen van inzicht in de mogelijke 

routes die een cliënt aflegt: Wat is er nodig en van wie? 

 

 Variatie in organisatie van de casuïstiekbespreking 

 Succesfactoren: 

• Casusinbreng vanuit verschillende invalshoeken 

• Protocol voor het verzamelen & bespreken 

• Procesbegeleiding van de bijeenkomst 

Zoek verbinding via casuïstiek 

“Casuïstiekbijeenkomsten zijn het smeermiddel tot wederzijds begrip. Door met 
elkaar over casuïstiek in gesprek te gaan leer je elkaars taal en referentiekader 

kennen.” 





Investeer in: 

 Lange termijn verwachtingen en resultaten 

 Realistische tijdsinvestering  

 Wat levert samenwerking op termijn op 

 Samenwerking & capaciteit organisatorisch inbedden 

 Bestuurlijk draagvlak  

 

Borg randvoorwaarden voor continuering 

“Samenwerking komt niet vanzelf,  
maak hier structureel tijd voor vrij” 





 10 Lessons Learned volgens de projectleiders 

 Wat werkt bij regionaal samenwerken 

 Wat is wijsheid in het opstarten en continueren van een regionale 

samenwerking 

 

Zie verder: 

 www.samenvoordeklant.nl  

 Routekaart psychische aandoeningen en werk 

 Informatie over stimuleringsregeling 

 www.zinziz.nl  

 Beginsituatie en verloop van regionaal samenwerkproces in de 4 

voorbeeldregio’s 

 Overzicht kenmerken per voorbeeldregio 

 

Beschikbare Factsheets 

http://www.samenvoordeklant.nl/
http://www.zinziz.nl/




• Presentaties beschikbaar op woensdag 7 juni 

op www.samenvoordeklant.nl 

  

• Praktijkdag donderdag 2 november - 

Rijtuigenloods in Amersfoort   

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

• Een inspirerende dag gewenst! 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/



