
	 Werk	als	Beste	Zorg:	
	 een	veelbelovende	aanpak
	 KIJKJE	IN	DE	KEUKEN	VAN	REGIO’S	DRECHTSTEDEN	EN	TWENTE

http://www.samenvoordeklant.nl/


 

Drechtsteden werkt sinds een aantal jaar samen met VGZ in  
het kader van het pilotproject Werk als Beste Zorg (WABZ). 
Twente heeft deze aanpak met succes overgenomen; hieraan 
werkt Menzis mee. De ervaringen van de twee arbeidsmarkt-
regio’s staan centraal in de kijkje-in-de-keuken-sessie. Het gaat 
in het algemeen over de toeleiding naar werk van mensen met 
psychische kwetsbaarheid en in het bijzonder over de samen-
werking met de preferente zorgverzekeraar in de regio.

De teams van Drechtsteden en Twente lichten hun ervaringen  
toe aan de hand van de volgende vragen: 

1.	 	Hoe	is	de	samenwerking tussen GGZ, UWV en gemeenten	tot	
stand	gekomen	en	georganiseerd?

2.	Hoe	is	de	zorgverzekeraar	betrokken bij de samenwerking?

3.	Wat	zijn	tot	nu	toe	de	hoogtepunten in de samenwerking?

4.		Welke	hobbels	zijn	de	regio’s	tegengekomen	en	hoe	ze	zijn	
daarmee	omgegaan?

5.		Wat	zijn	bij	borging de	uitdagingen?
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1.	Start	en	organisatie		
van	samenwerking
Drechtsteden
Het	project	WABZ	loopt	sinds	drie	jaar.	De directeuren	van	de	Sociale	Dienst	Drechtsteden	
(SDD)	en	GGZ-instelling	Yulius	stonden	aan	de	wieg.	Zij	geloofden	in	het	idee	en	bedachten	de	
projectnaam.	Tevens	organiseerden	ze	een	bijeenkomst	met	directeuren	van	de	andere	GGZ-
instellingen	in	de	regio	en	het	werkleerbedrijf	Drechtwerk.	De	uitgangspositie	was	gunstig,	
omdat	er	in	die	tijd	veel	banen	waren.	Probleem	was	wel	dat	de	Wmo	net	was	ingevoerd,	
waardoor	van	de	GGZ-instellingen	alleen	Yulius	het	aandurfde.	

Yulius	stelde	zich	als	doel dat	er	honderd	cliënten	zouden	meedoen.	Nadat	twee	
adviesbureaus	eerst	ingewikkelde	berekeningen	en	business	cases	hadden	gemaakt,	is	
op	een	gegeven	moment	besloten	om	‘gewoon	te	beginnen’	in	de	vorm	van	een	pilot.	Daarna	gingen	vrij	
snel	casusbesprekingen	van	start.

Bij	zowel	de	SDD	als	Yulius	is	een	aantal	sleutelfiguren	aangesteld.	Zij	helpen	de	samenwerking	verder	
en	maken	deze	tot	een	vast	proces.	Sleutelfiguren	voeren	ook	de	intakegesprekken	met	kandidaten		
die	door	Yulius	worden	aangedragen.	Dat	gebeurde	meestal	bij	deze	GGZ-instelling	omdat	dit	voor		
een	kandidaat	een	vertrouwde	plek	is	en	soms	bij	iemand	thuis.	In	coronatijd	is	dat	nu	lastiger.

Komt	het	tot	een	plaatsing	van	een	kandidaat,	dan	wordt	er	standaard	een	begeleider	vanuit	het	
WSP	Baanbrekend	betrokken	bij	het	WABZ-traject.	Deze	is	bekend	met	de	werkgever.	Vaak	is	nog	extra	
begeleiding	nodig.	Daarvoor	wordt	een	externe	jobcoach	ingezet.	De	sleutelfiguren	doen	een	stapje	
terug,	maar	blijven	op	de	achtergrond betrokken.	Zij	houden	nog	minstens	een	jaar	contact	met	de	
begeleider	van	Baanbrekend	en	de	kandidaat.

Ook	voor	UWV-kandidaten	worden	WABZ-trajecten	georganiseerd.	De	partijen	zijn	nu	aan	het		
bekijken	of	er	samenwerking	mogelijk	is	rondom	IPS-trajecten.	Het	doel	is	dat	Werk	als	Beste	Zorg		
IPS-gecertificeerd	wordt.	Hiermee	keert	UWV	een	financiële	bijdrage	van	8.000	euro	per	klant	uit,		
die	nu	wordt	‘misgelopen’.	Een	belangrijke	stap	in	de	financiële	borging	dus.	Daarom	gaan	uitvoerende	
medewerkers	een	IPS-opleiding	volgen.

De	werkwijze	van	WABZ	verschilt	wel	echt	van	IPS.	In	deze	methode	vinden	zo	min	mogelijk	overdrachts-
momenten	plaats.	In	een	‘klassiek’	IPS-traject	verzorgt	een	GGZ-begeleider	het	hele	traject,		
van	kennismaking	tot	en	met	instroom	bij	een	werkgever.	Daarom	doen	GGZ-begeleiders	ook	
de	acquisitie	van	banen	bij	werkgevers.	Zij	worden	geacht	een	actief	netwerk	met	werkgevers	te	
onderhouden.	Dit	knelt	soms,	is	de	indruk	in	Drechtsteden.	De	GGZ-begeleiders	hebben	het	al	erg		
druk	en	de	kern	van	hun	expertise	ligt	niet	in	het	‘bewerken’	van	de	arbeidsmarkt.
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De	WABZ-methode	heeft	dit	eigenlijk	vrij	simpel	opgelost.	De	GGZ-instelling	neemt	de	(psychologische)	
begeleiding	op	zich	en	het	WSP	de	bemiddeling	naar	werk.	De	medewerkers	van	het	WSP	zijn	
gespecialiseerd	in	het	contact	met	werkgevers	en	dat	zorgt	voor	veel	kansen	voor	kandidaten.		
Hierdoor	zijn	er	bij	WABZ	twee	begeleiders	en	niet	één,	zoals	de	IPS-methode	voorschrijft.	De	kandidaat	
heeft	zowel	een	begeleider	vanuit	de	GGZ	als	een	begeleider	vanuit	het	WSP.	Beiden	blijven	nauw	
betrokken	bij	de	kandidaat	tijdens	het	gehele	traject.	Op	dit	punt	is	er	dus	een	duidelijk	onderscheid	
tussen	WABZ	en	IPS.

1.	START EN ORGANISATIE VAN SAMENWERKING

SAMENWERKING YULIUS  
EN SDD
•	Door	het	gewoon	doen
•		Positieve	samenwerking	

tussen	TBA’s	van	Yulius	en		
de	bemiddelaars	van	Sociale	
Dienst	Baanbrekend

•	Zij	zien	elkaar	echt	als		 	
	 collega’s	en
•	Er	is	fijn	contact

LATEN ZIEN DAT HET WERKT
•	Gewoon	beginnen
•		Yulius	en	UWV	melden	

klanten	aan	bij	Sociale	
Dienst	Baanbrekend

•		Intake	klant	door	
Baanbrekend

•		Bemiddelaar	zoekt	in	zijn	
netwerk	naar	passende	
vacatures

•		Consulent	Baanbrekend	
begeleidt	met	aandacht	en	
laat	klant	niet	los

ZORGVERZEKERAAR VGZ  
AAN BOORD
•		Businesscase	opgesteld:	

kandidaten	in	trajecten	na		
2	jaar	50%	minder	zorgkosten

•		VGZ	financierde	1	jaar	lang		
1fte	consulent	Baanbrekend

Hoe het allemaal begon in de Drechtsteden

Businesscase Drechtsteden
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Twente 
Twente	is	in	het	najaar	van	2020	begonnen	met	Werk	als	Beste	Zorg.	Toen	zijn	de	werkafspraken	
gepresenteerd	en	hebben	alle	partijen	hun	goedkeuring	gegeven	aan	drie	jaar	lang	WABZ.		
De	twee	grote	GGZ-instellingen	in	de	regio	doen	mee:	Dimence	en	Mediant.	In	het	najaar	van	
2020	zijn	de	eerste	tien	trajecten	van	start	gegaan.		De	bedoeling	is	om	in	ieder	geval	honderd	
trajecten	in	drie	jaar	te	organiseren.	Twente	hanteert	hetzelfde	criterium	voor	succesvolle	
uitstroom	als	Drechtsteden:	iemand	is	een jaar of	langer	aan	het	werk.

Voordat	het	zover	kwam,	was	er	al	veel	voorwerk	verricht.	In	het	voorjaar	van	2019	nam	
Twente	contact	op	met	Drechtsteden.	Het	was	voor	het	draagvlak	in	Twente	belangrijk	
dat	in	deze	regio	al	was	aangetoond	dat	WABZ	werkt.	De	Twentse	projectleider	heeft	voor	beslissers	
een	werkbezoek	aan	Drechtsteden	georganiseerd.	Dat	heeft	de	start	gemakkelijker	gemaakt.	De	regio	
nam	de	werkdocumenten	van	Drechtsteden	over	en	heeft	deze	aangepast	aan	de	eigen	systematiek.	

Er	was	eerder	ook	al	een	netwerk	met	professionals	vanuit	de	GGZ	en	het	sociaal	domein	in	het	leven	
geroepen.	Daarnaast	zijn	een	werk-	en	stuurgroep	ingesteld.	Er	zijn	leuke	activiteiten	georganiseerd	om	
met	elkaar	kennis	te	maken	en	elkaars	taal te	leren	spreken.	

Net	als	in	Drechtsteden	spelen	in	Twente	sleutelfiguren een	centrale	rol	in	de	samenwerking.	Zij	zijn	
in	december	2019	geïntroduceerd	en	fungeerden	tot	de	start	van	WABZ	alleen	als	een	verbindende	
factor	tussen	enerzijds	GGZ	en	anderzijds	gemeente	en	UWV.	De	sleutelfiguren	zijn	in	het	startjaar	
gefinancierd	vanuit	Perspectief	op	Werk.	Er	zijn	er	nu	twaalf.

HOE GAAT HET IN TWENTE?
• Samenwerking Werkplein Twente (UWV en gemeenten), Dimence en Mediant
•  Voedingsbodem om met WABZ te starten: subregionale netwerkgroepen en enthousiasme bij 

leidinggevenden en bestuurders
• Enthousiaste sleutelfiguren en cliënten met een gezamenlijk doel.
• We konden de kunst afkijken bij Drechtsteden
• Laten zien dat het werkt
• Samen elkaars casussen doornemen: welke cliënt komt in aanmerking voor  
 een traject WABZ?
• Eind 2020 is de businesscase 2021-2023 gepresenteerd: bestuurders akkoord  
 met 3 jaar WABZ in Twente
• Zorgverzekeraar Menzis doet mee
• Draagt 3 jaar bij in de kosten van de sleutelfiguren bij Mediant en Dimence

1.	START EN ORGANISATIE VAN SAMENWERKING
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1.	START EN ORGANISATIE VAN SAMENWERKING

TIPS
•	 Ga	gewoon	van	start	met	Werk	als	Beste	Zorg,	bijvoorbeeld	door	middel		
	 van	een	pilot.
•	 Laat	in	het	begin	de	kar	trekken	door	de directeuren	van	de	GGZ	en	de		
	 sociale	dienst	vanuit	hun	gezamenlijke	bevlogenheid.
•	 	Breng	met	bestuurders	een bezoek	aan	een	regio	waar	WABZ	al	succesvol	

wordt	toegepast.
•	 	Zorg	ervoor	dat	het	werkgeversservicepunt	(WSP)	en	het	leerwerkbedrijf 

actief	meedoen	aan	de	samenwerking.
•	 	Maak	het	doel	van	de	samenwerking	concreet	en	meetbaar	in	de	vorm		

van	het	aantal	plaatsingen	of	het	aantal	deelnemende	klanten	in	een	
bepaalde	periode.

•	 Stel	sleutelfiguren	aan,	zowel	in	de	GGZ	als	in	het	sociaal	domein.
•	 	Laat	zien	dat	de	samenwerking	werkt	met	behulp	van	een	maatschappelijke	

business case	waarin	de	resultaten	en	besparingen	voor	alle	partijen	staan.
•	 Leg	van	tevoren	niet	te	veel	vast.
•	 Maak	aan	de	hand	van	de	ervaringen	van	sleutelfiguren	een	werkproces.
•	 Schrijf	het	werkproces	goed	uit,	om	vrijblijvendheid	in	de	samenwerking		
	 te	voorkomen.
•	 Neem	werkdocumenten	van	andere	regio’s	over	en	pas	deze	waar	nodig		
	 aan	de	eigen	situatie	aan.
•	 Ga	praktisch	te	werk	in	de	uitvoering.
•	 Breng	met	casusbesprekingen	de	samenwerking	in	de	uitvoering	op	gang.
•	 Creëer	een	netwerk	van	professionals	uit	de	GGZ	en	het	sociaal	domein.
•	 	Organiseer	activiteiten	voor	professionals	uit	beide	domeinen	om	met	elkaar	

kennis	te	maken	en	elkaars	taal	te	leren	spreken.
•	 Geef	uitvoerende	professionals	de	ruimte	om maatwerk te	leveren.
•	 	Voer	het intakegesprek bij	de	GGZ-instelling	of	bij	de	kandidaat	thuis,	omdat	

dit	een	vertrouwde	plek	is	voor	de	kandidaat.
•	 	Streef	ernaar	dat	de	kandidaat	minimaal	een	bepaalde	periode	werkt,	

bijvoorbeeld	een jaar.
•	 Betrek	bij	elke	plaatsing	het	WSP	voor	de	begeleiding.	
•	 	Zet	indien	nodig	een	externe	jobcoach	in	voor	extra	begeleiding	van		

de	kandidaat.
•	 Laat	sleutelfiguren	nog	een	tijd	op	de	achtergrond	betrokken	blijven		
	 bij	trajecten.
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2.	Betrokkenheid	
van	zorgverzekeraar
Drechtsteden
De	SDD	nam	parallel	deel	aan	een	leertuin	voor	zorgvernieuwing	waarbij	ook	VGZ	van	de	partij	was.	
VGZ	toonde	veel	interesse	in	het	idee	van	WABZ,	omdat	de	eigen	klanten	baat	hebben	bij	werk	en	
zorgkosten kunnen	dalen.	In	dezelfde	tijd	stelde	het	Rijk	de	Impulssubsidie	beschikbaar,		
waardoor	bij	de	SDD	en	Yulius	medewerkers	voor	de	pilot	konden	worden	geworven.	

Er	is	een	maatschappelijke	business case opgesteld.	Hieruit	blijkt	dat	het	project	tot	
besparingen	op	kosten	leidt,	zeker	voor	de	zorgverzekeraar.	Een	ander	voordeel	is	dat	
deelnemers	vrij	snel	aan	een	traject	kunnen	beginnen.	Dit	helpt	bij	het	verkorten	van	
wachtlijsten	in	de	zorg.	

Wel	loopt	de	Sociale	Dienst	Drechtsteden	een	aanzienlijk	risico	en	moet	deze	organisatie	
ook	vrij	veel	investeren.	Alle	WABZ-trajecten	werden	namelijk	vanuit	het	Participatiebudget	
gedekt,	terwijl	een	groot	deel	van	de	besparing	terechtkomt	bij	de	zorgverzekeraar.	Ook	moesten	
arbeidsmarktbemiddelaars	van	het	WSP	dit	project	‘naast’	hun	reguliere	werk	doen.	Er	was	geen	
financiële	ruimte	om	meer	fte	vrij	te	maken.	Dat	maakt	deelname	kwetsbaar.	

Daarop	heeft	VGZ	–	en	dit	is	uniek	–	besloten	om	een	financiële bijdrage te	leveren.	De	zorgverzekeraar	
heeft	een	jaar	lang	één	fte	aan	de	kant	van	de	SDD	bekostigd.	Hierdoor	kon	de	SDD	naast	de	
sleutelfiguur	een	extra	bemiddelaar	voor	de	toeleiding	naar	werk	inzetten.

ZORGVERZEKERAAR VGZ AAN BOORD
• Business case opgesteld: kandidaten in trajecten na twee jaar 50 procent minder zorgkosten. 
• VGZ financierde één jaar lang 1fte consulent Baanbrekend.

Twente
VGZ	heeft	geholpen	om	in	Twente	Menzis	bij	WABZ	te	betrekken.	Ook	zette	een	wethouder	die	
deelneemt	aan	de	Werkstructuur	voor	zorgkantoren,	zorgverzekeraars	en	gemeenten	in	de	regio	
(waaraan	Menzis	meedoet),	zich	in	voor	samenwerking.	

De	medewerking	van	Menzis	is	eigenlijk	vlot	geregeld,	want	de	zorgverzekeraar	wilde	al	iets	
doen	met	werk	en	re-integratie.	Er	hoefde	geen	business case te	worden	aangeleverd.	Die	
is	later	gemaakt.	

Menzis	ondersteunt	de	aanpak	door	drie	jaar	lang	de	inzet	van	sleutelfiguren		
bij	Dimence	en	Mediant	te	financieren.	Een	deelnemer	aan	een	traject	hoeft	niet	bij	Menzis	te	zijn	
verzekerd;	dat	mag	ook	bij	een	andere	zorgverzekeraar.

ZORGVERZEKERAAR MENZIS DOET MEE
• Draagt drie jaar bij in de kosten van de sleutelfiguren bij Mediant en Dimence.
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2.	BETROKKENHEID VAN ZORGVERZEKERAAR

TIPS
•	 	Benut	de	samenwerking	in	de	leertuin	voor	zorgvernieuwing	om	contact	met	

de	preferente	zorgverzekeraar	te	leggen.
•	 	Kijk	wie	er	vanuit	de	gemeente	en	arbeidsmarktregio	zijn	aangesloten	bij		

de	Werkstructuur	voor	zorgkantoren,	zorgverzekeraars	en	gemeenten	in	
de	regio	en	maak	gebruik	van	deze	contactpersonen	bij	de	benadering	van		
de	zorgverzekeraar.

•	 	Sluit	aan	bij	het	hoofddoel	van	de	zorgverzekeraar:	het	bieden	van	goede	zorg	
aan	klanten	tegen	een	zo	goed	mogelijke	prijs.

•	 	Sluit	ook	aan	bij	de	profilering	als	sociaal	betrokken	zorgverzekeraar	met	
aandacht	voor	de	maatschappelijke	impact	van	uitgaven.

•	 	Laat	zien	dat	‘arbeid	als	beste	medicijn’	in	de	praktijk	al	succesvol	wordt	
toegepast	in	een	aantal	regio’s	en	alle	partijen	voordelen	oplevert,	met	de	
klant	voorop.

•	 	Maak	samen	een	business case waaruit	de	voordelen	voor	de	zorgverzekeraar	
duidelijk	worden,	zoals	besparing	op	zorgkosten.

•	 	Overleg	met	de	zorgverzekeraar	hoe	deze	zijn	bijdrage	wil	invullen,	waarbij	
onder	meer	valt	te	denken	aan	deelname	aan	bijeenkomsten,	inbreng	van	
kennis	en	eventueel	financiering van	een	of	meer	sleutelfiguren.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/07/werkstructuur-voor-zorgkantoren-zorgverzekeraars-en-gemeenten-in-de-regio
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/07/werkstructuur-voor-zorgkantoren-zorgverzekeraars-en-gemeenten-in-de-regio
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3.	Hoogtepunten	in	de	
samenwerking
Drechtsteden
Drechtsteden	is	gewoon	begonnen	met	WABZ.	De	regio	kreeg	op	een	gegeven	moment	te	maken	
met	onduidelijkheden	over	de	vraag:	wie	is	verantwoordelijk	voor	wie?	Dat	leidde	tot	heldere	
werkafspraken en -instructies.	Betrokkenen	van	de	SDD,	Yulius	en	UWV	hebben	die	samen	
tijdens	een	‘brown	paper	sessie’	gemaakt.	

De	klant staat	centraal.	Anders	gezegd,	de	klant	is	eigenlijk	zelf	het	hoogtepunt	tijdens	
de	intake.	Zijn	mogelijkheden	staan	voorop.	Dat	is	belangrijk	want	veel	klanten	zijn	
erg	onzeker	geworden	door	eerdere	tegenvallende	ervaringen.	In	gesprekken	met	
werkgevers	gaat	het	over	de	vraag	of	een	kandidaat	wel	of	niet	geschikt	is	voor	een	
bepaalde	baan.	En	als	er	nog	iets	moet	worden	bijgeschaafd:	wat	kan	hiervoor	worden	ingezet?

De	begeleiders	krijgen	de	ruimte	van	het	management	voor	een	eigen invulling	van	de	begeleiding		
van	klanten	met	psychische	kwetsbaarheid.	Dat	is	belangrijk	voor	het	winnen	van	het	vertrouwen	van	
de	klanten.	De	begeleiders	van	de	SDD	leerden	van	de	begeleiders	van	Yulius	om	bij	de	begeleiding	wat	
verder	te	gaan	dan	normaal	is.	Er	zijn	extraatjes,	zoals	bij	een	sollicitatiegesprek	thuis	ophalen	en		
na	afloop	terugbrengen.	Aan	het	eind	van	het	jaar	ontvangt	elke	deelnemer	aan	een	WABZ-traject	
een	persoonlijke	kerstkaart.

VELE SUCCESVOLLE 
PLAATSINGEN
•		Heldere	werkafspraken	en	

werkinstructies	bij	Yulius		
en	SDD

•	Klant	centraal
•		Casusbesprekingen	

met	accountmanagers	
werkgevers	over	vacatures	
en	geschikte	kandidaten

•		Persoonlijke	begeleiding	
door	TBA	en	consulent	
Baanbrekend	(klant	ophalen	
voor	sollicitatiegesprek	en	
weer	thuis	brengen)

•	Kerstkaart

GROTE LANDELIJKE 
AANDACHT VOOR WABZ
•	Business	case	WABZ
•		Meerdere	keren	over	WABZ	

gepubliceerd
•	Artikel	in	TROUW
•	In	Divosa	Magazine
•		Bij	presentaties	klanten	hun	

verhaal	laten	doen
•		In	Twente	zijn	ze	nu	ook	

gestart	met	deze	aanpak	

WERKWIJZE SDD 
GOEDGEKEURD VOOR IPS
	•		Samenwerking	richten	op		

gezamenlijke	belangen	en	
het	belang	van	de	klant

•	Gezamenlijke	aanpak	werkt
•		Trajecten	gefinancierd	uit	

budget	SDD
•		Met	Yulius	overeen-

stemming	bereikt	over	
gezamenlijke	IPS-opleiding

Hoogtepunten Drechtsteden
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Twente 
Net	als	in	Drechtsteden	krijgen	in	Twente	kandidaten	extra	persoonlijke	begeleiding.	Bij	een	van		
de	tien	deelnemers	is	de	uitkering	al	stopgezet	vanwege	voldoende	inkomen	uit	werk	en	bij		
twee	gedeeltelijk.	Het	is	voor	GGZ-professionals	een	eyeopener	hoe	positief	werk	kan	uitpakken		
voor	cliënten.

Er	worden	uitwisselsessies	gehouden	tussen	Drechtsteden	en	Twente.	Sleutelfiguren	
kunnen	zo	op	een	laagdrempelige	manier	hun	kennis en ervaringen delen.	Dat	leidt	tot	
verbetering	van	de	kwaliteit	van	het	proces.

HOOGTEPUNTEN TWENTE
• Met leidinggevenden Werkplein, Dimence en Mediant op bezoek bij Drechtsteden
• Bezieling en intrinsieke motivatie bij de professionals
• Niet afwachten tot de casussen zich aandienden, maar de caseloads door en de casussen  
 met elkaar doornemen
• Uitwisselsessies tussen Drechtsteden en Twente
• Wethouder in regionaal collectief zorg & overheid

3.	HOOGTEPUNTEN IN DE SAMENWERKING

TIPS
•	 	Stel	de	klanten echt	centraal	(zie	hiervoor	het	Eindrapport	Persoonlijke	

begeleiding	in	de	bijstand)
•	 Maak	heldere	werkafspraken	en	-instructies.
•	 	Zorg	ervoor	dat	begeleiders	van	managers	de	ruimte	voor	maatwerk	krijgen,	

zodat	hun	begeleiding	van	klanten	met	psychische	kwetsbaarheid	wat	verder	
kan	gaan	dan	normaal.	

•	 Houd	rekening	met	extra	persoonlijke begeleiding	van	een	kandidaat.
•	 	Deel resultaten	met	elkaar	om	te	laten	zien	hoe	positief	werk	kan	uitpakken	

voor	klanten.
•	 	Organiseer	met	een	‘buddy-regio’	uitwisselsessies,	zodat	sleutelfiguren	de	

kwaliteit	van	het	proces	kunnen	verbeteren.

https://www.overheidvannu.nl/binaries/overheidvannu/documenten/rapporten/2020/06/17/eindrapport-persoonlijke-begeleiding-in-de-bijstand/Eindrapport+Persoonlijke+begeleiding+in+de+bijstand.pdf
https://www.overheidvannu.nl/binaries/overheidvannu/documenten/rapporten/2020/06/17/eindrapport-persoonlijke-begeleiding-in-de-bijstand/Eindrapport+Persoonlijke+begeleiding+in+de+bijstand.pdf
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4.	Hobbels	onderweg
Drechtsteden
VGZ	is	na	een	jaar	gestopt	met	de	bekostiging	van	één	fte	voor	een	bemiddelaar.	Dat	is	recent	
gebeurd.	De	zorgverzekeraar	wilde	niet	verlengen,	omdat	UWV	straks	bijdraagt	vanwege	het	
IPS-certificaat.	Dit	zorgt	voor	een	uitdaging	voor	de	borging	van	WABZ.	Er	komt	bij	dat	GGZ-
instellingen	als	Yulius	vanwege	de	coronacrisis	onder	druk	staan,	terwijl	voor	de	begeleiding	
van	mensen	met	psychische	kwetsbaarheid	extra	inzet	nodig	is.	Het	zou	fijn	zijn	als		
Yulius	wat	extra	uren	hiervoor	krijgt	of	op	een	andere	manier	door	de	zorgverzekeraar	
wordt	geholpen.

Bij	WABZ	delen	partijen	veel	gegevens	van	klanten.	De	toestemmingsverklaring	die	
de	klant	ondertekent,	is	daarom	niet	voldoende.	Drechtsteden	brengt	nu	de	privacyrisico’s	
in	kaart	met	behulp	van	een	Data protection impact assessment (DPIA).	Daarbij	is	de	bestaande	
procesbeschrijving	handig.	Bij	een	voorlopige	versie	van	de	DPIA	zijn	risico’s	boven	water	gekomen,	
waaruit	blijkt	dat	bij	het	proces	de	diepte	moet	worden	ingegaan.	Er	zijn	maatregelen	nodig	als	het	
beter	beveiligen	van	mails	en	het	delen	van	bestanden	via	een	beveiligde	portal.

Bij	bestuurders	en	sleutelfiguren	zijn	er	verschillende	personele	wisselingen	geweest,	waardoor	er	
opnieuw	enthousiasme	moest	worden	gecreëerd.	Nog	een	te	nemen	hobbel:	GGZ-medewerkers	kijken	
vooral	vanuit	zorgoogpunt	naar	kandidaten,	terwijl	gemeentelijke	medewerkers	zich	concentreren	op	de	
vraag	of	een	kandidaat	interessant	is	voor	een	werkgever.	Dat	leidt	aan	beide	kanten	tot	vooroordelen	
over	klanten	die	niet	kloppen.	Deze	vooroordelen	moesten	de	professionals	echt	loslaten.		
Dit	is	goed	gelukt.

ZORGVERZEKERAAR
	•		VGZ	stopt	met	bekostigen		

1	fte	bemiddelaar
•	Opnieuw	verkennen	welke		
	 rol	VGZ	pakt

PRIVACY
•		Behoefte	om	gegevens	te	

kunnen	delen	maar	ook	
zorgen	over	privacy

•		Toestemmingsverklaring	
ingevoerd

•		Op	dit	moment	wordt	DPIA	
opgesteld

Hobbels Drechtsteden

ORGANISATIE
		•	Personele	wisselingen
•		Opnieuw	zorgen	voor	goede	

borging	en	enthousiasme	
bij	betrokkenen
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4.	HOBBELS ONDERWEG

FINANCIËN
	•		Financiering	via	subsidie	

stopte
•		Consulent	BBD	moest	

weer	andere	doelgroepen	
bedienen

•		Kon	niet	meer	alle	tijd	aan	
WABZ	geven

•		Hierdoor	werd	
dienstverlening	kwetsbaar

SAMENWERKING
	•		Samenwerking	en	borging	

van	WABZ	op	beleids-	en	
bestuurlijk	niveau	kan	sterker

•		IPS,	financiering	en	GGZ	
onder	druk:	hoe	zorg	je	voor	
gezamenlijke	belangen?

•		Meningsverschil	tussen	
trajectbegeleider	en	
consulent:	wanneer	is	klant	
klaar	voor	werk

•		Maak	goede	afspraken	over	
waar	verantwoordelijkheden	
liggen	(klant		wilde	na	
afwijzing	zelfmoord	plegen	
-		hoe	ga	je	hiermee	om?		

wie	doet	wat?)

KLANT
	•		Voorkom	mismatch	tussen	

klant	en	consulent	daarom	
nu	intakegesprek	met		
2	consulenten	en	klant	mag	
voorkeur	uitspreken

BORGING
	•		Laat	WABZ	regelmatig	

terugkomen	op	de	agenda,	
van	groot	belang	als	
organisatie	nieuwe	koers	
vaart	(Yulius	kreeg	nieuwe	
directeur)

Hobbels Drechtsteden (vervolg)
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4.	HOBBELS ONDERWEG

Twente 
Voor	een	breed	draagvlak	is	het	belangrijk	dat	alle	betrokken	organisaties	profiteren	van	de	aanpak.	
Dat	is	nogal	lastig	in	Twente,	omdat	bij	WABZ	veertien	gemeenten	(drie	grotere,	elf	kleinere),		
UWV	en	twee	GGZ-instellingen	betrokken	zijn.	Daarom	is	bijvoorbeeld	de	betrokkenheid	van	een	
kleinere	gemeente	vergroot	door	klanten	van	deze	gemeente	al	meteen	te	laten	meedoen.

Een	andere	hobbel	is:	wat	doet	een	sleutelfiguur	wel	en	niet?	In	een	van	de	gemeenten		
valt	zowel	doelmatigheid	als	rechtmatigheid	onder	de	taak	van	klantmanagers.		
Vragen	over	onder	andere	waar	een	kandidaat	verblijft,	worden	dan	ook	neergelegd	bij	
sleutelfiguren.	Daar	horen	ze	niet	thuis.	Er	worden	nu	met	de	betrokken	gemeente	en	
de	GGZ-instelling	afspraken	over	deze	kwestie	gemaakt,	maar	dat	is	best	ingewikkeld.

De	bedoeling	is	dat	de	voor	de	klanten	vertrouwde	contactpersonen	trajecten	oppakken,	terwijl	
sleutelfiguren	alleen	een	verbindende	rol	hebben.	In	de	praktijk	begeleiden	de	sleutelfiguren	ook	vaak	
trajecten.	Dat	kan	nog	bij	het	huidige	beperkte	aantal	kandidaten,	maar	bij	grotere	aantallen	is	deze	
werkwijze	niet	meer	houdbaar.	De	GGZ-instelling	Dimence	heeft	een	schakelpunt	om	cliënten	de	beste	
interventie	te	kunnen	bieden.	WABZ	wordt	daarbij	omschreven	als	een	prachtig	product.

Uren	van	de	GGZ	voor	WABZ	kunnen	worden	toegerekend	aan	de	DBC en	zijn	zo	dus	gefinancierd.	Maar	
als	een	behandeling	ontbreekt,	is	er	geen	DBC.	Gemeenten	hebben	een	behoorlijk	aantal	klanten	voor	
wie	dit	geldt	en	de	inschakeling	van	GGZ-kennis	erg	welkom	zou	zijn.	Het	is	een	uitdaging	om	daaraan	
goed	vorm	en	inhoud	te	geven.	In	Twente	wordt	gedacht	aan	een	koppeling	met	de	Wmo.	Dat	betekent	
dat	er	trajecten	komen	voor	een	groep	mensen,	waarvan	het	ene	deel	wordt	gefinancierd	vanuit	de	DBC	
en	het	andere	deel	vanuit	de	Wmo.

HOBBELS IN TWENTE
• Álle betrokken organisaties laten profiteren van de aanpak
• Privacy
• Samenwerking: wie voert de trajecten uit?
• Samenwerking: wat doet een sleutelfiguur wel en wat niet?
• Financiering van trajecten van cliënten die geen behandeling volgen bij Dimence of Mediant
• Samenwerking: IPS en WABZ naast elkaar aanbieden
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4.	HOBBELS ONDERWEG

TIPS
•	 	Zorg	voor	een	breed	draagvlak	binnen	de	organisaties	en	maak	de	voordelen	

voor	elke	partij	inzichtelijk.
•	 	Organiseer	dat	WABZ	niet	erbij	wordt	gedaan,	maar	dat	daarop	écht	de		

focus	ligt.	
•	 	Omschrijf	helder	wat	elke	sleutelfiguur	wel	en	niet	doet,	bijvoorbeeld	of	

iemand	wel	of	geen	contact	met	kandidaten	heeft.
•	 	Streef	ernaar	dat	uren	van	de	GGZ	voor	WABZ	worden	toegerekend	aan	de	

Diagnose Behandel Combinatie	(DBC),	want	dit	kan	bij	een	GGZ-behandeling.
•	 	Maak	de	verbinding	met	de Wmo	bij	trajecten	van	klanten	die	niet	in	

behandeling	zijn	bij	de	GGZ.	
•	 	Breng	met	een	Data protection impact assessment (DPIA)	in	kaart	wat	de	

privacyrisico’s	in	de	samenwerking	zijn	en	welke	maatregelen	nodig	zijn.
•	 	Betrek	nieuwe	bestuurders	er	meteen	echt	bij	en	informeer	hen	goed,	om	

te	voorkomen	dat	door	personele wisselingen	het	enthousiasme	voor	de	
samenwerking	wegebt.

•	 	Laat	de	begeleiding	en	het	contact	over	aan	de	voor	kandidaten	vertrouwde	
contactpersonen,	want	sleutelfiguren	hebben	alleen	een	verbindende	rol.

•	 	Let	erop	dat	professionals	twee	verschillende	petten	kunnen	hebben:		
een	toeleidingstaak	of	een	zorgtaak.	Zie	hiervoor	het	document	
Pettenvraagstuk sociaal domein: webinar voor directeuren.

•	 	Wees	ervan	bewust	dat	professionals	vooroordelen	kunnen	hebben.		
Zie	hier	voor	meer	informatie.

https://www.samenvoordeklant.nl/webinar-do-dont-aan-t-werk-bij-psychische-kwetsbaarheid


15

5.	Uitdagingen	bij	
borging
Drechtsteden
In	Drechtsteden	is	IPS-certificering	nu	een	uitdaging	in	de	borging.	WABZ	is	op	een	praktische	
manier	opgezet	met	gesloten	beurzen.	Ook	kandidaten	van	UWV	kunnen	deelnemen.	Dat	
is	tot	nu	toe	uit	het	participatiebudget	gefinancierd,	terwijl	UWV	zelf	middelen	voor	
de	begeleiding	richting	werk	heeft.	Dit	vormt	voor	de	toekomst	van	WABZ	wel	een	
kwetsbaarheid	en	een	belemmering	voor	verdere	uitbouw.	Daarom	is	een	bijdrage	van	
UWV	wenselijk.	De	voorwaarde	daarvoor	is	IPS-certificering.	

Hiermee	zal	de	samenwerking	tussen	de	SDD	en	Yulius	veranderen.	De	aanpak	is	nu	
laagdrempelig	en	simpel,	maar	straks	zijn	er	meer	afspraken	nodig	over	andere	de	financiën,	de	
uitwisseling	van	gegevens	en	de	rapportages	aan	UWV.	Het	wordt	dus	wat	complexer.	De	uitdaging	
is	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	voordelen	van	de	huidige	praktische	aanpak	niet	verloren	gaan,	zoals	de	
laagdrempeligheid	en	de	open	communicatie.

Een	vergelijkbare	uitdaging	speelt	er	bij privacybescherming	in	het	kader	van	WABZ.	Een	klant	
tekent	een	toestemmingsverklaring,	waardoor	Yulius	en	de	SDD	een	aantal	gegevens	kunnen	delen.	
Maar	de	huidige	eenvoudige	aanpak	kan	eigenlijk	niet	meer.	Er	is	een	betere	beveiliging	van	de	
gegevensuitwisseling	nodig	en	daarom	is	hiervoor	een	aanpak	gestart.	Net	als	bij	de	IPS-certificering	
is	de	hamvraag:	hoe	kunnen	de	formalisering	en	professionalisering	zo	worden	doorgevoerd,	dat	het	
praktische	karakter	van	de	samenwerking	–	de	basis	voor	het	succes	van	WABZ	–	voorop	blijft	staan?

De	aansluiting	met	het	Wmo-terrein	ziet	Drechtsteden	als	een	leuke	uitdaging.	Yulius	begeleidt	veel	
mensen	die	worden	aangemeld	voor	een	Wmo-voorziening.	Sommige	cliënten	die	naar	dagbesteding	
worden	doorverwezen,	kunnen	en	willen	werken.	Voor	deze	doelgroep	kan	WABZ	erg	goed	worden	
ingezet,	maar	de	verbinding	moet	nog	worden	gelegd.	Dan	wordt	WABZ	tevens	een	instrument	voor	
Wmo-klanten.	Dat	is	ook	de	wens	van	Wmo-consulenten.	Zij	zien	dat	een	deel	van	de	klanten	te	veel	in	
de	mars	heeft	om	in	dagbesteding	te	blijven.

Uitdagingen tijdens 
de borging

START IPS-TRAINING
		•		In	2021	start	gezamenlijke	

IPS-opleiding	voor	
trajectbegeleider	van	
Yulius	en	consulent	van	
Baanbrekend

•		Phrenos	toetst	
modelgetrouwheid

AANSLUITING MET WMO 
DAGBESTEDING 
•		Verkennen	van	nieuwe	

samenwerkingen	met	
nieuwe	GGZ-instellingen

•		Aanboren	van	nieuwe	
doelgroepen	

	 (WMO	dagbesteding)

PRIVACY
		•		Behoefte	om	gegevens		

te	kunnen	delen	maar	ook	
zorgen	over	privacy

•		Toestemmingsverklaring	
ingevoerd

•	Op	dit	moment	wordt		
	 DPIA	opgesteld
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5.	UITDAGINGEN BIJ BORGING

TIPS
	•	 	Let	er	goed	op	dat	bij	een	formaliseringslag	de	grote	voordelen	van	WABZ	–	

onder	andere	laagdrempeligheid	en	open	communicatie	–	niet	verloren	gaan.
•	 	Overweeg IPS-certificering,	zodat	UWV	financieel	kan	bijdragen	aan	trajecten	

voor	de	eigen	kandidaten.
•	 Onderzoek	hoe	WABZ	ook	kan	worden	ingezet	voor	Wmo-klanten.
•	 	Zet	een	werkbril op	bij	kandidaten	die	een	indicatie	voor	dagbesteding	maar	

tevens	een	ontwikkelbaar	arbeidspotentieel	hebben.
•	 Zorg	voor	ontschotting	van	de	financiering	van	Wmo	en	re-integratie.
•	 	Bevorder	de	integrale samenwerking	van	professionals	uit	de	GGZ	en	het	

sociaal	domein.
•	 Blijf	altijd	verbeteren	en	vernieuwen.

Twente 
Voor	Twente	is	het	lastig	dat	dagbesteding	vanuit	de	Wmo	andere	doelen	heeft	dan	een	re-
integratietraject	richting	betaald	werk.	Sommige	klanten	maken	gebruik	van	dagbesteding,	maar	
hebben	wel	een	arbeidspotentieel	dat	ontwikkeld	kan	worden.	Zij	worden	nog	vaak	met	een	
‘zorgbril’	bekeken	en	niet	met	een	‘werkbril’.	Het	zou	mooi	zijn	als	de	werkbril	vaker	wordt	
opgezet,	zodat	de	cliënt	kan	functioneren	op	de	best	passende	plek.

Het	is	hiervoor	wenselijk	dat	de	financiering	van	Wmo	en	re-integratie	ontschot	wordt.	
Er	moet	ook	gemakkelijker	kunnen	worden	bewogen	in	de	keten.	Zet	niet	meteen	de	
Wmo-indicatie	stop,	als	het	woordje	‘werk’	valt.	En	verder	is	het	belangrijk	om	de	
integrale samenwerking tussen	professionals	te	bevorderen.	Omdat	professionals	van	de	GGZ	
betrokken	zijn	bij	WABZ,	zijn	er	korte	lijntjes	tussen	zorg	en	sociaal	domein.	Dat	is	een	kans.

UITDAGINGEN TWENTE 
Aandacht voor werk bij personen die een indicatie voor dagbesteding hebben.
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Meer	informatie
De	volgende	documenten	zijn	meegestuurd	met	dit	verslag:
•	 Presentatie	van	Drechtsteden	en	Twente
•	 Business	case	Drechtsteden
•	 Business	case	Twente	2021-2023
•	 Procesbeschrijving	WABZ	door	Yulius
•	 Onderzoeksrapport	Samen	werken	aan	wat	werkt	-	het	perspectief	van	de	zorgverzekeraar
•	 Werkstructuur	voor	zorgkantoren,	zorgverzekeraars	en	gemeenten	in	de	regio
•	 Pettenvraagstuk	sociaal	domein:	webinar	voor	directeuren
•	 Vraag	en	antwoord	Directeurenwebinar	Pettenvraagstuk
•	 FAQ	kijkje	in	de	keuken	WABZ	Drechtsteden	en	Twente

Van	John	Verstappen	(regio	Midden-Brabant)	komt	deze	interessante	informatie:
•	 Eindrapport	Persoonlijke	begeleiding	in	de	bijstand
•	 Podcast	WNTTK	–	interview	Roland	Blonk	door	Esther	van	der	Voort
•	 Podcast	WNTTK	–	interview	Menno	Fenger	door	Esther	van	der	Voort

Kijk	voor	meer	informatie	ook	op	de	pagina	Psychische	kwetsbaarheid	op	de	site	Samen	voor	de	Klant.

Met	dank	aan	Team	Drechtsteden	en	Team	Twente	die	tijdens	een	kijkje-in-de-keuken-sessie	met	ons	
deelden	hoe	de	samenwerking	tot	stand	is	gekomen.	
Team Drechtsteden: Dorine	IJsseling,	Manon	van	Bommel,	Kerstin	Thederan,	Wim	Luijten
Team Twente:	Maureen	Oude	Oosterik,	Joanne	Nijhuis,	Christiaan	Krijgsman,	Ruby	Blom

Vragen?	Bel	of	mail	gerust	met	Pearl	Hartgers,	
Projectleider	Samenwerking	GGZ	en	W&I	van	de	Programmaraad.	
Telefoon:	06	-	215	80	029
E-mail:	phartgers@adnovum.nl

https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Presentatie%20WABZ%20Drechtsteden%20en%20Twente%2020210204.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Business%20case%20WABZ%20Drechtsteden.png
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Businesscase%20Werk%20als%20beste%20Zorg%20-%20Twente%202021-2023.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Procesbeschrijving%20WABZ%20door%20Yulius.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Samen%20werken%20aan%20wat%20werkt%20-%20het%20perspectief%20van%20de%20zorgverzekeraar%20jan%202021%20%281%29.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Werkstructuur%20voor%20zorgkantoren%20zorgverzekeraars%20en%20gemeenten%20in%20de%20regio.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/20210129.Webinar%20Petten%20voor%20directeuren.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/20210129.Vraag%20en%20antwoord%20directeurenwebinar%20Pettenvraagstuk-def.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/20210129.Vraag%20en%20antwoord%20directeurenwebinar%20Pettenvraagstuk-def.pdf
https://www.overheidvannu.nl/binaries/overheidvannu/documenten/rapporten/2020/06/17/eindrapport-persoonlijke-begeleiding-in-de-bijstand/Eindrapport+Persoonlijke+begeleiding+in+de+bijstand.pdf
https://soundcloud.com/wat-niet-ter-tafel-kwam/wnttk-roland-blonk
https://soundcloud.com/wat-niet-ter-tafel-kwam/wnttk-menno-fenger
https://www.samenvoordeklant.nl/psychische-kwetsbaarheid


Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

http://www.samenvoordeklant.nl
mailto:info%40samenvoordeklant.nl?subject=
https://twitter.com/SamenvdKlant?lang=nl
https://www.linkedin.com/company/9490219?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A9490219%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1468243276823%2Ctas%3Ade%20programmaraad
https://www.divosa.nl/
https://vng.nl
https://www.uwv.nl/zakelijk/index.aspx
https://cedris.nl/
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