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	 	Beter	goed	gekopieerd		
	 	dan	slecht	bedacht
 EÉN INFOGRAPHIC MAAKT ALLE INFORMATIE OVER GGZ EN 
 WERK & INKOMEN TOEGANKELIJK

Heel veel informatie, instrumenten en trainingen die nodig zijn voor 
een goede samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen is er al, 
ontdekte men in arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Het gaat 
er om dat allemaal op een slimme manier toegankelijk te maken. 

Waar	te	beginnen?	Ook	arbeidsmarkt	Noord-Holland	Noord	
doet	mee	aan	het	Impuls-project	om	GGZ	en	Werk	&	Inkomen	
dichter	bij	elkaar	te	brengen.	Maar	hoe	doe	je	dat?,	vroegen	de	
beide	projectleiders	Tom	Stobbe	(van	GGZ-instelling	Leviaan)	en	
Nygel	Versteege	(van	het	re-integratiebedrijf	van	de	zeven	West-
Friese	gemeenten	Werksaam)	zich	af.	Misschien	moet	er	een	
training	komen	voor	de	professionals	van	de	gemeenten	om	hen	
te	informeren	over	de	ins	and	outs	van	het	aan	werk	helpen	van	
mensen	met	een	psychische	kwetsbaarheid,	bedachten	ze.

Heel veel is er al
“Toen	we	op	google	gingen	zoeken	of	er	al	dergelijke	trainingen	
waren	ontdekten	we	dat	er	eigenlijk	al	heel	veel	is	als	het	gaat	om	
het	aan	het	werken	helpen	van	mensen	met	een	GGZ-achtergrond.	
Niet	alleen	trainingen,	maar	ook	diagnose-instrumenten	en	
andersoortige	informatie.”		Stobbe	en	Versteege	raakten	enthousiast.	

Misschien	is	het	niet	zozeer	een	kwestie	van	ontwikkelen	van	kennis	
en	instrumenten,	maar	veel	meer	van	het	toegankelijk	maken	
daarvan.	Stobbe:	“Moeilijke	problemen	moet	je	laten	oplossen	door	
luie	mensen,	heet	het.	Misschien	zijn	wij	die	luie	mensen	wel.”

De	projectleiders	hebben	bij	de	professionals	van	Werk	&	Inkomen	
en	GGZ	gevraagd	of	dit	was	waar	ze	behoefte	aan	hebben	en	zijn	
vervolgens	aan	de	slag	gegaan	om	de	nodige	informatie	bijeen	te	
garen.	Door	bijeenkomsten	van	de	Programmaraad	te	bezoeken,	door	
het	internet	af	te	struinen	en	door	met	collega’s	te	praten.	

Interactieve infographic
Zo	ontstond	het	idee	om	een	interactieve	infographic	te	maken:	
een	Powerpoint-sheet	dat	de	verbanden	aangeeft	en	waarop	de	
gebruikers	kunnen	klikken	om	bij	de	gelinkte	aanvullende	informatie	
te	komen.	

Het	idee	voor	de	infographic	is	niet	zozeer	bedacht	als	wel	ontstaan,	
vertelt	Stobbe.	“Het	eigenlijke	plan	was	een	soort	boek	te	schrijven,	
maar	toen	we	voor	onszelf	wilden	schetsen	hoe	de	zaken	in	elkaar	
grijpen,	ontstond	de	infographic	als	ware	vanzelf.	We	hoefden	allen	
de	goede	links	er	nog	maar	aan	te	hangen.	Grote	voordeel	is	dat	een	
infographic	veel	toegankelijker	is	dan	een	boek	of	rapport.”

Samenwerking
Met	de	samenwerking	tussen	GGZ	en	Werk	&	Inkomen	gaat	het	
ondertussen	prima.	“Bijna	alle	organisaties	zijn	tegenwoordig	
bezig	met	de	toeleiding	naar	werk.	Daar	hebben	we	handig	gebruik	

http://www.samenvoordeklant.nl/


van	gemaakt”,	vertelt	Stobbe.	Versteege:	“Bij	het	vormgeven	van	
de	samenwerking	is	gebruik	gemaakt	van	de	methodiek	van	
‘Waarderend	verkennen’;	een	interactieve	aanpak	om	het	probleem	
te	verkennen	en	van	daaruit	te	gaan	bouwen.	Daar	kwamen	we	op	
dankzij	een	workshop		van	Ard	van	Oosten	op	een	Programmaraad-
bijeenkomst	in	Woerden.	Je	kunt	echt	van	elkaar	leren.”

Inspiratiebijeenkomsten in drie subregio’s
De	eerste	versie	van	het	project	GGZ	en	Werk	&	Inkomen	in	Noord-
Holland	Noord	voorzag	in	een	conferentie	om	werkgevers	voor	
te	lichten	over	het	in	dienstnemen	van	mensen	met	psychische	
kwetsbaarheid.	Uiteindelijk	is	daar	–	voorlopig	–	van	afgezien.	“Het	
werkgeversservicepunt	waarschuwde	ons	dat	er	eind	2018	al	heel	
veel	werd	georganiseerd	voor	werkgevers.	We	laten	het	nu	aan	het	
werkgeversservicepunt	om	te	bepalen	wanneer	het	moment	is	voor	
zo’n	conferentie.	Wij	zorgen	dat	we	dan	klaar	staan.”

De	gemeenten	en	hun	klantmanagers	zijn	overigens	wel	uitgebreid	
geïnformeerd	over	het	aan	het	werk	helpen	van	mensen	met	
psychische	kwetsbaarheid	door	inspiratiebijeenkomsten	in	de	drie	
subregio’s	van	Noord-Holland	Noord.	Doel	van	de	bijeenkomsten	
was	onder	meer	te	komen	tot	een	uniforme	werkwijze	in	de	
arbeidsmarktregio.	

Succesfactoren
Dat	het	goed	gaat	met	de	samenwerking	tussen	GGZ	en	Werk	&	
Inkomen	in	Noord-Holland	Noord	komt	volgens	Stobbe	en	Versteege	
doordat	er	binnen	de	arbeidsmarktregio	al	veel	werd	samengewerkt.	
Verder	zorgt	het	werken	met	twee	projectleiders	ervoor	dat	je	de	
kennis	en	de	netwerken	uit	twee	domeinen	bij	elkaar	brengt.	Je	
weet	al	snel	bij	wie	je	voor	wat	moet	zijn	en	je	kent	je	eigen	wereld.	
Voor	de	rest	is	het	een	kwestie	van	goed	kijken	wat	er	al	is	en	niet	
opnieuw	het	wiel	willen	uitvinden.

TIPS
•	 	Door	het	aanstellen	van	een	projectleider	uit	GGZ	en	een		

uit	Werk	&	Inkomen	breng	je	twee	domeinen	en	twee	
netwerken	samen.

•	 	Commitment	vanuit	de	samenwerkingspartners	is		
essentieel	voor	het	welslagen	van	die	samenwerking.

•	 	Eens	in	de	twee	maanden	bijeenkomen	is	te	weinig,	
minimaal	eenmaal	per	maand	bijeenkomen	is	nodig	om		
de	samenwerking	draaiend	te	houden.

•	 	Kijk	goed	om	je	heen	en	maak	gebruik	van	wat	er	al	is.



Links en Downloads
•	 Video	‘Werken	als	medicijn.	Yentl	vertelt’
•	 Workshop	Ard	van	Oosten,	GGZ-bijeenkomst	Woerden,	maart	2018
•	 Interactieve	infographic	GGZ	en	Werk	&	Inkomen
•	 Website	Regionaal	Platform	Arbeidsmarkt	NHN	

Contactpersonen
•	 Nygel	Versteege
	 Mobiel:	06	-	610	89	600
	 E-mail:	nygel.versteege@weksaamwf.nl

•	 Tom	Stobbe
	 Mobiel:	06	-	294	52	691
	 E-mail:	t.stobbe@leviaan.nl

Dit praktijkvoorbeeld staat ook op:
•	 	www.samenvoordeklant.nl/praktijk/beter-goed-gekopieerd-dan-

slecht-bedacht

Kijk voor meer praktijkvoorbeelden op: 
•	 www.samenvoordeklant.nl/praktijk

Hoe bied je mensen
met psychische
kwetsbaarheid

begeleiding op maat?

Participatieadvies
Verwijzing naar huisarts of

andere hulpverlening
 Assessment

GGZ zorg-
professional

Medewerker
Sociaal Domein

Wat heeft onze klant nodig om
te kunnen werken? 

 

Gegevensuitwisseling
en privacy

Wat wil ik?

Wat zijn mijn
rechten en welke

verplichtingen
heb ik? 

 

Welke instrumenten
kunnen we daarvoor

inzetten?

Werk en
Inkomen

Geestelijke
Gezondheids

zorg

Evaluatie
 klantgesprek 

 

Is er psychische
kwetsbaarheid?

Mate van GGZ
problematiek?

EPA: Ernstige
Psychische
Aandoeningen

  
CMD: Common
mental disorders

 (Lichtere
psychische
aandoeningen.)

  
LVB: Licht
verstandelijke
beperking

EPA

CMD

LVB

Herstelwerkplaats

Voor meer informatie
over de onderwerpen
kan je doorklikken in
deze infographic.

Reguliere
werkzaam

-heden

Zorgver-
zekeraar

WSP
Gemeente

en UWV

Gezamenlijke werkwijze GGZ en W&I

Cliënt

ICF 
 

E-Health

Jobcoaching

IPS

CORAL 2.0

https://www.youtube.com/watch?v=qSIvEA0ySHg&feature=youtu.be
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/verslag_sessie_waarderend_verkennen_voor_succesvolle_samenwerking.pdf#overlay-context=psychische-aandoening-en-werk
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/gezamenlijke_werkwijze_ggz_en_wi_regio_nhn.pdf
https://www.rpa-nhn.nl
mailto:nygel.versteege%40weksaamwf.nl?subject=
mailto:t.stobbe%40leviaan.nl?subject=
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/beter-goed-gekopieerd-dan-slecht-bedacht
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/beter-goed-gekopieerd-dan-slecht-bedacht
http://www.samenvoordeklant.nl/praktijk


Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden
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