
Werk als medicijn
Met een zestal speerpunten zetten de 
deelnemende partijen fors in op regulier, 
betaald werk voor mensen met een psy-
chische kwetsbaarheid. Ook de ministeries 
SZW en VWS en werkgeversorganisatie 
AWVN zijn nauw betrokken.  

Volgens de samenwerkende partijen is 
het belangrijk dat er meer aandacht naar 
mensen met een psychische kwetsbaar-
heid gaat, omdat voor deze groep mensen 
het vinden en het behouden van werk niet 
vanzelfsprekend is. Uit onderzoek blijkt dat 
deze doelgroep drie tot vier keer vaker 
werkloos is dan mensen zonder een psy-
chische kwetsbaarheid. Terwijl ook uit 
onderzoek duidelijk naar voren komt dat 
werken herstel kan bevorderen.
“Er is lang gedacht dat werk helemaal niet 
goed zou zijn als je psychische problemen 
hebt. Pas recent is duidelijk dat goed werk 
ook een medicijn kan zijn”, aldus Fred 
Paling, voorzitter van de raad van bestuur 
van UWV. 
“Veel cliënten in de geestelijke gezond-
heidszorg zijn in de leeftijd 20-45 jaar. In 
die leeftijd zou je moeten werken. Van het 
idee dat iemand niet kan werken omdat hij 
een psychische kwetsbaarheid heeft, knapt 
een mens niet op. Integendeel: daar wordt 
ie zieker van!”, benadrukt Jacobine Geel van 
GGZ Nederland.

Jan Laurier van de Federatie Opvang geeft 
aan dat de stap naar ‘echt actief meedoen’ 
in de samenleving voor cliënten groot is. 
“Betaald werk kan hierbij enorm helpen”, 
aldus Laurier.  Marlies Van Loon van RIBW 
Alliantie voegt daar aan toe: “Wij als RIBW 
alleen kunnen de weg naar werk onvol-
doende bereiken, daarom is die samen-
werking van groot belang.”
“Wat mankeert ons als samenleving? 
Waarom lukt het ons niet om mensen met 
een psychische kwetsbaarheid gewoon 
werk te bieden? Wij moeten echt beter ons 
best gaan doen voor deze mensen”, aldus 
Erik Dannenberg van Divosa. 

Vaak stapelen de problemen bij mensen 
met een psychische kwetsbaarheid zich 
vanuit verschillende kanten op. Het gaat 
dan om psychische- en/of lichamelijke 
problemen in combinatie met moeilijk-
heden rond werk en inkomen, schulden en 
geen goede woonsituatie. 
“Bij goede zorg hoort van meet af aan het 
werken aan toekomstperspectief. In een 
gelijkwaardig gesprek tussen cliënt, hulp-
verleners, werkgevers en betrokken in-
stanties als UWV en gemeente”, aldus Titia 
Feldmann van MIND, het Landelijk Plat-
form Psychische Gezondheidzorg.
Volgens Monique Klompé van de bewe-
ging Mensen Met Mogelijkheden is het 
belangrijk dat de professionals uit 

verschillende ‘leefgebieden’, zoals psychia-
ters, GGZ-begeleiders en jobcoaches die 
de cliënten begeleiden, de neuzen dezelfde 
kant op hebben staan. Goede training en 
opleiding voor deze professionals is 
daarom ook één van de speerpunten. 

Onbekend maakt onbemind
Een ander speerpunt is het ondersteunen 
van werkgevers, zodat zij worden gestimu-
leerd om mensen met een psychische 
kwetsbaarheid als werknemer aan te nemen. 
“Het is een uitdaging om de balans te 
bewaken tussen de privacy van de cliënt 
en de behoefte van de werkgevers om 
helderheid te krijgen over iemands 
kunnen”, geeft Fred Paling van UWV aan. 
“De werkgever wil graag een soort 
gebruiksaanwijzing van de cliënt, wat kan 
ie wel en wat niet. Terwijl vanuit de zorg 
dat juist heel lastig ligt, privacy is een 
groot goed.”
Beeldvorming speelt hierbij volgens Paling 
een grote rol. “Werkgevers vinden een 
verstandelijke of lichamelijke beperking 
makkelijker om mee te dealen dan een 
psychische kwetsbaarheid. Het is al snel 
een beetje eng en ingewikkeld. Onbekend 
maakt in deze zeker onbemind.” Destigma-
tisering ten aanzien van psychische 
kwetsbaarheid en werk staat dan ook als 
speerpunt hoog op de agenda. 
“Wij als Stichting Samen Sterk Zonder 
Stigma hebben de kennis en de tools om 
werkgevers te overtuigen dat deze doel-
groep waardevolle werknemers kunnen 
zijn,” aldus Dorien Verhoeven. 
Kennisdeling van succesvolle metho-
dieken, goede samenwerking en relevante 

ontwikkelingen is een belangrijk speerpunt. 
“Mensen met een afstand tot de arbeids-
markt moeten voldoende kansen krijgen 
om mee te doen. Daar is soms extra hulp 
en ondersteuning bij nodig. Dat kan gaan 
om coaching, training of detachering, maar 
ook om een aangepaste werkomgeving. 
Samenwerking van betrokken partijen met 
relevante expertise brengt de inclusieve 
arbeidsmarkt weer een stapje dichterbij”, 
aldus Petra Knap van Cedris. 

Essentieel is dat er een goede structurele 
samenwerking tussen verschillende 
partijen in de 35 arbeidsmarktregio’s 
plaatsvindt en ook geborgd wordt. “Bij 
elkaar in de keuken kijken, iedereen vanuit 
zijn eigen perspectief, dat is belangrijk”, 
weet Paling. 
Dit convenant is een voortzetting van een 
eerder convenant waarin uitvoerings-
instantie UWV en GGZ Nederland een 
intensieve samenwerking op dit gebied 

aangingen. Een resultaat hiervan is o.a dat 
UWV vanaf 2017  voor 5 jaar 20 miljoen 
beschikbaar stelt om met behulp van de 
uit Amerika afkomstige evidence based 
IPS methode GGZ cliënten naar werk te 
begeleiden. Het aantal aanvragen voor IPS 
trajecten is in de afgelopen periode duidelijk 
gestegen. Hier blijkt uit dat er een grote 
behoefte naar is. Mensen uit deze doel-
groep willen graag aan het werk.

Paling: “Ik ben heel tevreden over de 
ontwikkelingen. Het feit dat ook twee 
ministeries en werkgevers betrokken zijn 
bij het nieuwe convenant geeft aan dat er 
groot maatschappelijk draagvlak is. Met 
dit convenant staan we samen in de 
wedstrijd.”
Volgens Jacobine Geel van GGZ Nederland 
is het onomkeerbaar. “De samenwerkings-
verbanden zijn inmiddels niet meer te 
stoppen. Het is een olievlek die steeds 
groter wordt.”

DEN BOSCH – GGZ Nederland, UWV, MIND, De Federatie Opvang, RIBW 
Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma, Cedris, Divosa, Mensen 
Met Mogelijkheden en de VNG, starten een intensieve samenwerking om 
mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid duurzaam naar 
betaald werk te begeleiden. Op het Kennis en Participatiefestival in Den 
Bosch kregen staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) en haar collega Paul 
Blokhuis (VWS) een convenant waarin deze samenwerking bekrachtigd 
wordt, overhandigd. Hiermee wordt de eerdere succesvolle samen-
werking tussen GGZ Nederland en UWV ten aanzien van de (re-)integratie 
van deze doelgroep geïntensiveerd en verbreed.

“Er is een beweging in gang gezet 
die onomkeerbaar is”
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Tamara van Ark
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Paul Blokhuis
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat vindt 
Den Haag?
Staatssecretarissen enthousiast over samenwerking

WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT MENSEN MET EEN PSYCHISCHE 
KWETSBAARHEID WERKEN?
Staatssecretaris Van Ark: “Ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking 
heeft psychische klachten. En ruim 40 procent van de mensen krijgt hier ooit mee 
te maken. Het kan iedereen treffen. Veel mensen uit deze groep hebben gelukkig 
‘gewoon’ een baan. Maar er staan ook een heleboel mensen langs de kant. Dat 
is pijnlijk. Zeker als je bedenkt dat ze zich vaak beter gaan voelen door hun werk. 
Werk vermindert de kans op een depressie en geeft structuur en meer gevoel van 
eigenwaarde. Bovendien kan de samenleving hun talenten en arbeidspotentieel 
goed gebruiken. Ik wil dat we mensen niet afschrijven. Verder op pagina 2 >>

TOELEIDING EN BEHOUD  VAN WERK 

KENNISDELING, ONDERZOEK EN METHODIEKONTWIKKELING

DESTIGMATISERING

WERKGEVERS BETREKKEN EN ONDERSTEUNEN

REGIONALE SAMENWERKING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

SPEERPUNTEN CONVENANT

In verschillende arbeidsmarktregio’s door het land 
werken medewerkers van GGZ, UWV en gemeenten hard 
aan een goede samenwerking, zodat mensen met een 
psychische kwetsbaarheid optimaal begeleid worden 
naar werk. Deze bruggenbouwers zorgen er voor dat 
de uiteenlopende werelden van het UWV, GGZ en de 
gemeenten meer samenkomen en vooral dat de focus 
komt te liggen op het gezamenlijke doel: 
de cliënt helpen om zijn werkwens te vervullen. 

“Ik geloof in samenwerken. Voel me 
een verbinder. Het werken vanuit 
gezamenlijke belangen komt kwaliteit 
voor klanten ten goede.”

Nina Nijhof, programma manager IPS GGZ 
InGeest. Arbeidsmarktregio’s Groot 
Amsterdam en Zuid Kennemerland & 
IJmond. Verantwoordelijk voor alles rondom 
IPS binnen GGZ InGeest. 

“Vanaf 2014 kunnen we klanten van InGeest 
die een UWV-uitkering hebben en graag 
willen werken, een IPS-traject aanbieden. 
In zowel regio Amsterdam als regio Zuid Ken-
nemerland werken we samen met een IPS 
dedicated arbeidsdeskundige van het UWV. In 
gemeente Amsterdam hebben we een maan-
delijks overleg met de mensen van het UWV, 
InGeest en Roads/Arkin (de andere GGZ in-
stelling uit Amsterdam met wie we intensief 
samenwerken rondom IPS) en mensen van de 
gemeente (ook een IPS financier) om casus-
sen en knelpunten te bespreken.”
“In het begin was dit nodig om elkaar te 
leren kennen. Je te verdiepen in de ander. UWV, 
GGZ en gemeente waren best wel gescheiden 
werelden met ook heel veel beeldvorming 
over de ander en weinig gevoel dat we 
hetzelfde wilden. Door tijd te investeren en 
elkaar te leren kennen, kom je er achter dat je 
hetzelfde doel hebt, namelijk de gezamenlijke 
klant helpen op weg naar werk. Nu de lijntjes 
zo kort zijn, weten we elkaar snel te vinden 
wanneer dat nodig is. Dat is het resultaat van 
drie jaar lang investeren.”

Wat is de winst voor de klant?
“Onze IPS-coaches hebben korte lijnen met 
UWV. We kennen elkaar echt en dat voelt 
voor een klant veel veiliger. En als cliënten een 
baan vinden, verandert er veel. Mensen trans-
formeren van cliënt naar werknemer. Dat is 
een soort ultiem herstel. Er lopen nu allerlei 
onderzoeken om te kijken of we in cijfers kun-
nen laten zien dat de zorgbehoefte afneemt 
en klanten minder gebruik maken van de zorg.  
Dat ervaren we allemaal, maar landelijk wordt 
dat nu onderzocht.
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Deze stelling is al een flink aantal jaren één van de 
uitgangspunten van kabinetsbeleid. Het is  een oproep 
en een uitnodiging: kom op mensen, doe mee en draag 
bij, bij voorkeur via een betaalde baan, maar als dat 
niet gaat via vrijwilligerswerk. En het is evenzeer een 
belofte: de overheid vindt het belangrijk dat iedereen 
meedoet en zal doen wat in haar vermogen ligt om dat 
voor iedereen mogelijk te maken.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen door 
te werken graag meedoen, in hun eigen onderhoud 
voorzien en daarmee op eigen benen kunnen staan, 
gewaardeerd worden en  iets hebben wat de dag zin 
en richting geeft. Maar het is niet vanzelfsprekend dat 
je met een psychische kwetsbaarheid je baan houdt, of 
gemakkelijk (weer) een baan vindt. Integendeel. En dat 
is meer dan jammer.

Werk en psychische gezondheid zijn op allerlei manieren 
met elkaar verweven. Wat we allemaal wel weten, is 
dat werk een grote psychische belasting kan vormen. 
Maar ook het omgekeerde is waar. Psychische 
problemen kunnen als gevolg van werkloosheid 
verergeren. En juist werk kan een buitengewoon 
positieve invloed op het herstel van mensen hebben. En 
van dat inzicht moeten we met zijn allen werk maken!

Wat is er nodig, ook van de landelijke en
lokale overheden?
Als ik het in één woord zou moeten samenvatten: 
samenwerking. Tussen de ggz, het uwv, 
cliëntenorganisaties, gemeenten en verzekeraars.  
Als iedereen alleen naar zijn eigen stukje kijkt, doet 
niemand iets verkeerd, maar effectief is het vaak ook 
niet, laat staan dat de patiënt of cliënt er echt mee 
gediend is. 

Zo komt het voor dat een re-integratietraject niet meer 
gefinancierd wordt, omdat iemand niet meer onder 
behandeling is bij de specialistische ggz. Dat klopt 
wel, maar de vraag is of het deugt. Een kansrijke route 
wordt afgekapt en werk raakt weer verder uit beeld. 
Beter zou zijn als de gemeente in zo’n geval het traject 
‘overneemt’. Maar daarvoor is het nodig dat partijen 
elkaar kennen en samen tot de beste route komen.

Samenwerken dus, over de strikte grenzen van je eigen 
verantwoordelijkheid kijken en niet te snel zeggen 
dat iets níet kan, maar vooral onderzoeken wat wél 
bijdraagt. Wat bijdraagt aan het realiseren van wat zo 
makkelijk gezegd, maar vaak zo moeilijk verwezenlijkt 
kan worden: iedereen aan het werk!

Iedereen 
aan het 
werk

Column Jacobine Geel

Pim van den Heuvel (20),        Burnbull_art. Werk levert Pim vaak veel stress op. Hij heeft nog een weg af te leggen naar betaald werk, maar met deze opdracht is het begin gemaakt.

De regio aan 
het woord 

Nina Nijhof

“Er is zeker draagvlak, maar het nemen 
van actie mag wel wat sneller gaan. 
Maar we zijn nu bezig met een stevig 
fundament!”

Manon Draisma. Projectleider UWV regio 
Noord. Fulltime bezig met de samenwerking 
Werk & Inkomen en GGZ in Groningen, 
Friesland en Drenthe.

Hoe verloopt de samenwerking?
“De wil om samen te werken is er, maar het 
kunnen samenwerken is nog heel lastig. 
Samenwerken kost zeker in het begin veel tijd 
en iedereen is erg druk. Er zijn vaak andere 
prioriteiten. Het is nog geen onderdeel van de 
werkcultuur. Ik zou graag zien dat het hier wel 
een onderdeel van is, zodat er tijd voor is en 
wet- en regelgeving, geldstromen en beleid 
op elkaar worden afgestemd.”
 
Wat kan beter?
“Ik vind dat we ook andere domeinen waar de 
kwetsbare cliënten zitten moeten betrekken, 
zoals jeugdzorg, onderwijs en verslavingszorg. 
Ook moet er meer aandacht gaan naar de 
burn-outgroep. Veel mensen dreigen uit te 
vallen. Soms al op jonge leeftijd in het onder-
wijs. Als we meer aandacht hebben voor het 
herkennen van een kwetsbaarheid bij onszelf 
en bij een ander, weten we bij wie we terecht 
kunnen en wie wat kan doen. Dan kunnen we 
erger voorkomen en misschien zelfs voor-
komen dat iemand thuis komt te zitten. Het 
zou dan ook goed zijn als we meer inzicht 
hebben in elkaars dienstverlening. Een ge-
zamenlijke sociale kaart staat hoog op mijn 
wensenlijst. Bijvoorbeeld een online platform 
met alle informatie toegankelijk op één plek. 
En een oplossing voor het vraagstuk privacy is 
ook een wens. De privacy van de cliënt maakt 
de samenwerking vaak ingewikkeld. Er moet 
duidelijkheid komen voor het kunnen samen-
werken binnen de wettelijke kaders.” 

Wat levert de samenwerking op?
“Meer maatwerk, duurzame plaatsingen en 
het kan (langdurig) uitval voorkomen. 
Daarnaast leer je als professionals van elkaar, 
wat je functioneren ten goede komt.”

Manon DraismaEsther van de Poll

“Onderdeel zijn van de maatschappij 
geeft mensen eigenwaarde en maakt 
gelukkig.”

Esther van de Poll, Manager Werken & 
Leren GGZ Breburg. Verantwoordelijk voor 
elke vorm van werk in de arbeidsregio’s 
west- en midden Brabant.

“Ruim een jaar geleden zijn we begonnen met 
samenwerken in werkateliers in onze arbeids-
regio’s. Voorheen was er al wel samenwerking 
tussen UWV, GGZ en ook de gemeente, maar 
meer op persoonlijk niveau en gedeeltelijk 
met casuïstiek overleg. Met die werkateliers 
hebben we deze partijen bij elkaar gebracht 
en hebben we plannen gemaakt om tot 
een samenwerkingsstructuur te komen. Met 
daarbij veel aandacht voor het uitwisselen van 
kennis en kunde tussen de werelden van 
zorg en werk. Sinds afgelopen oktober zijn we 
operationeel.”
“Waar we tegenaan lopen is dat we van-
uit de GGZ onze cliënten veel meer moeten 
zien als potentiële kandidaten voor de ar-
beidsmarkt dan dat we gewend zijn. Het 
zoeken van een passende baan in de maat-
schappij is anders dan werken in arbeids-
matige dagbesteding en vraagt ontwikkeling 
en stretch van een aantal professionals. Niet 
iedereen beschikt over de competenties die 
deze nieuwe manier van werken van je vraagt.”
 
Wat zijn de voordelen van het samenwerken?
“Als je de begeleiding van cliënten met 
elkaar bespreekt, versnel je het proces en krijg 
je mensen sneller aan het werk dan als je het 
alleen doet. Elkaar fysiek ontmoeten is heel 
belangrijk voor de samenwerking. Ik zou graag 
samen iets met de cliënt willen organiseren 
op dezelfde fysieke locatie; samen de cliënt 
zien en spreken.”

Wat is het droomscenario?
“Door een netwerk te bouwen om de cliënt 
heen van UWV, GGZ en gemeente krijg je korte 
lijnen met elkaar en hoeft de cliënt niet drie 
keer hetzelfde verhaal te vertellen. Zodat je 
een eenduidig plan krijgt voor de cliënt. Als 
dat lukt, zijn we met elkaar succesvoller om 
de cliënt duurzaam naar werk te begeleiden.”
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Samir  (42 jaar) werkt  24 uur per week als 
administratief coördinator bij het farma-
ceutisch bedrijf Teva in Haarlem. Samir is 
getrouwd en heeft 3 kinderen. 

HOE BEVALT JE WERK?
“Heel goed. Ik zit er nu sinds september 2016. Het 
is uitdagend werk, dat vind ik belangrijk.”

WANNEER BEGONNEN JOUW PSYCHISCHE 
PROBLEMEN?
“Eigenlijk als kind al. Ik heb last van psychoses 
en ben manisch depressief. Ik ben een paar keer 
opgenomen geweest. De laatste keer was na 
het overlijden van mijn vader in december 2015. 
Ik ging naar Marokko voor de begrafenis, moest 
veel regelen. Ik ging maar door, kon helemaal niet 
meer slapen. Terug in Nederland ben ik ingestort 
en opgenomen, maar mijn herstel ging heel snel.”

HOE BEN JE BIJ DEZE BAAN TERECHT GEKOMEN?
“In 2015 kreeg ik contact met IPS-coach Brigitte 
Lange. Ik wilde graag betaald werk doen. Ik heb 
een Wajong achtergrond en door de jaren heen 
veel zelf geprobeerd, maar het lukte steeds niet. 
Ik heb wel een opleiding bedrijfsadministratie af-
gerond. Toen ik samen met Brigitte op zoek ging 
naar betaald werk, geloofde ik er eerlijk gezegd 
ook nog niet in. Brigitte wel.” 

WAT HEEFT DE BEGELEIDING JOU GEBRACHT?
“Ik kwam hier op een kamer met hoog opgeleide 
mensen. Ik voelde me in het begin onzeker, daar 
heeft de buddy van Teva samen met Brigitte me 
goed bij geholpen.”

WAAROM IS HET HEBBEN VAN BETAALD WERK 
ZO PRETTIG?
“Ik piekerde veel te veel. Door het hebben van 
werk komt mijn psychische kwetsbaarheid meer 
op de achtergrond. Ik geniet ook veel meer van 
mijn vrije tijd.”

Yentl  (28 jaar) werkt 15 uur per week 
als  administratief medewerker bij fietsen-
stalling U-stal in Utrecht.

HOE BEVALT DIT WERK?
“Heel goed! Het is goed voor mijn ritme, ik heb 
contact met collega’s. Ook vind ik het prettig dat 
ik veel leer en mijn hersens nodig heb.”

WANNEER BEGONNEN JOUW PSYCHISCHE 
PROBLEMEN?
“Op mijn 18e ontwikkelde ik een eetstoornis. En 
op mijn 21e raakte ik depressief. Toen drie jaar ge-
leden de diagnose autisme werd gesteld, was dat 
een opluchting want eindelijk herkende ik mezelf 
in de diagnose. Maar ook verdriet, want hier zal ik 
mijn leven lang last van hebben.”

HOE BEN JE AAN DEZE BAAN GEKOMEN?
“Na 7 jaar opnames, therapie en vrijwilligerswerk 
wist ik dat de kans klein was om op reguliere wijze
een baan te vinden. En dus heb ik eind 2016 
aangeklopt bij Stichting WIJ3.0 in Utrecht. Ik had 
gehoord over het IPS traject en dat leek me wat 
voor mij. Gelukkig gaf het UWV toestemming om 
met IPS te starten.”

IN HOEVERRE IS JOUW LEVEN VERANDERD DOOR 
HET HEBBEN VAN EEN BETAALDE BAAN? 
Ik heb altijd verlangd naar werk, maar dacht dat 
het nooit meer zou lukken. 
Ik had helemaal geen hoop meer. Nergens op. Drie 
jaar geleden wilde ik alleen maar dood. Nu groeit 
de hoop heel langzaam. Het afgelopen jaar heb ik 
echt grote stappen gemaakt. Ik sta weer midden 
in het leven. Ik had niet verwacht dat een betaalde 
baan zo’n grote invloed zou hebben. 

Diederik  (36 jaar) werkt  24 uur per week als 
keukenmedewerker bij Hofmans Catering in 
Nijmegen. 

HOE BEVALT DIT WERK?
“Het bevalt goed, al was het tempo in het begin 
wel even wennen. Je moet echt mee met de tijds-
druk in de keuken. Het tempo van het vrijwilligers-
werk dat ik de afgelopen drie jaar heb gedaan, lag 
duidelijk lager.”

WANNEER BEGONNEN JOUW PSYCHISCHE 
PROBLEMEN?
“Rond mijn 18e is het begonnen. Ik heb de 
diagnose schizofrenie. Gedachten kunnen met 
mijn hoofd aan de haal. En ik ben beperkt belast-
baar. Ik zat op het VWO, maar heb dat niet afge-
maakt. Ik ging steeds minder doen en kwam 
steeds minder buiten. Ik kreeg een Wajong-
uitkering en ik heb 10 jaar lang letterlijk stil 
gezeten. Ik wou niet meer.”

HOE BEN JE IN AANRAKING GEKOMEN MET IPS?
“Vanaf mijn 30e ben ik toch op zoek gegaan naar 
werk en kwam ik via het RIBW aan vrijwilligers-
werk. Daar kwam IPS coach Bart Lindler vertellen 
over de methode IPS en dat sprak me aan. Nu is 
hij mijn IPS coach.”

WAT IS VERDER HET VERSCHIL TUSSEN HET BETAAL-
DE WERK DAT JE NU DOET EN HET VRIJWILLIGERS-
WERK DAT JE HIERVOOR DEED?
“Betaald werk is beter voor je zelfvertrouwen en 
je eigenwaarde. Het gaat wel met pieken en dalen, 
maar mijn zelfvertrouwen groeit omdat ik me nu 
nuttiger voel. Ik kan iets toe voegen. Ik sta veel 
sterker in mijn schoenen dan een paar jaar gele-
den. Ik ben eigenlijk best trost op mezelf!”

Vervolg pagina 1
Staatssecretaris Van Ark: “Ik geloof in mogelijkheden. Ook in de mogelijkheden 
van psychisch kwetsbare mensen. Helaas schatten uitkeringsinstanties, GGZ 
en werkgevers de kansen op werk bij deze mensen vaak te laag in. Verkeerde 
beeldvorming speelt hierbij een grote rol. Maar dat lijkt nu te veranderen. Zowel 
landelijk als in de regio. Die ommezwaai moeten we vasthouden.”

Staatssecretaris Blokhuis: “Mensen willen deel uitmaken van de samenle-
ving, erbij horen. Mijn motto is: iedereen moet kunnen meedoen. Dat geldt dus 
letterlijk voor iedereen, of je nu een psychische kwetsbaarheid hebt of niet. 
Werken helpt daarbij. Door te werken ontmoet je andere mensen, krijg je waar-
dering, verdien je een salaris. Zelfwaardering en controle over het leven kunnen 
hierdoor met sprongen groeien. Te lang is het belang van werken voor mensen 
met geestelijke gezondheidsklachten in de GGZ onderschat. Werken draagt bij 
aan het herstelproces van veel mensen.”

EN WAT SCHIET DE ARBEIDSMARKT ERMEE OP ALS MENSEN MET 
EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID GAAN WERKEN? 
Staatssecretaris Blokhuis: “Het mes snijdt aan twee kanten. Zoals ik al zei, kan 
werk een bijdrage leveren aan het welzijn en het herstel van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Maar ook de samenleving en de werkgever worden 
er beter van. Als je werkt, krijg je een inkomen en ben je niet afhankelijk van een 
uitkering en doordat je je prettiger voelt kan het aantal behandelingen vermin-
deren of zelfs stoppen. Dat is economische winst voor de samenleving. En de 
werkgever krijgt er een goede arbeidskracht bij. 
Helaas denken nog niet alle werkgevers er zo over. Natuurlijk vergt het soms 
aanpassingen en geduld, maar als je mensen beoordeelt op wat ze kunnen, is 
het winst voor iedereen. Zo las ik laatst over een werkgever die iemand met 
autisme in dienst had genomen. Hij vertelde dat de nieuwe werknemer 
betrouwbaar is, nauwkeurig, sterk in cijfers en zich altijd aan de regels houdt. En 
er was nog een voordeel: andere medewerkers leerden om te gaan met autisme 
en gingen secuurder werken omdat de collega het anders niet begreep.”

Staatssecretaris Van Ark: “De economie trekt aan, in steeds meer sectoren 
ontstaan tekorten aan werknemers. Werk blijft nu liggen, terwijl dat vaak uit-
stekend kan worden gedaan door iemand met een beperking.
Maar dan moeten werkgevers en werkzoekenden met een beperking wel met 
elkaar in gesprek komen. Zo kunnen zij vooroordelen doorbreken. Hier ligt een 
belangrijke taak voor de deelnemers aan het Kennis en Participatie Festival.”

WAAROM IS DE SAMENWERKING TUSSEN DE PARTIJEN DIE HET CONVENANT OP 
24 MEI ONDERTEKENEN BELANGRIJK? 
Staatssecretaris Van Ark: “GGZ, gemeenten en UWV hebben een schat 
aan kennis in huis. Maar wel ieder op hun eigen terrein. GGZ als het gaat 
om zorg. UWV en gemeenten als je praat over het aan werk helpen van mensen. 
Als je dat koppelt dan moet daar iets moois uit komen, in de eerste plaats voor 
psychisch kwetsbare mensen en hun omgeving.
Het convenant dat tijdens het Kennis en Participatie Festival wordt getekend, 
verbindt alle ondertekenaars. Want GGZ, UWV en gemeenten kunnen het 
natuurlijk niet alleen. Fantastisch dat ook andere partijen vandaag aanhaken.” 

Staatssecretaris Blokhuis: “UWV, GGZ en gemeenten kunnen door de krachten 
te bundelen mensen met een psychische aandoening heel goed helpen bij het 
zoeken naar werk. Veel beter dan als ze het ieder op hun eigen manier doen. 
Gemeenten en UWV hebben toegang tot het werk, GGZ-Nederland en MIND 
hebben de kennis over mensen met een psychische ziekte. Het is daarom zo be-
langrijk dat ze samen het convenant “Naar duurzaam werk” voor mensen met 
een psychische kwetsbaarheid ondertekenen en de samenwerking verbreden 
en versterken. 

Ook de projecten in de regio’s om de samenwerking tussen GGZ en 
Werk&Inkomen te verbeteren, dragen daaraan bij. In de regio moet 
het gebeuren, de mensen moeten elkaar weten te vinden en samen ervoor 
zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk aan het 
werk kunnen.”
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Op dit moment neemt nog maar 17 procent van 
de werkgevers kwetsbare groepen op in hun 
organisatie. Schoonmaakbedrijf Asito (‘Alle 
Stof in Tempo Opruimen’) is een voorloper als 
het gaat om inclusief ondernemen. Zeker 15 
procent van de medewerkers heeft een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Deze maand start dit 
familiebedrijf samen met UWV de pilot cliënt-
participatie, waarbij mensen met een ernstige 
psychische kwetsbaarheid die afhankelijk zijn 
van een langdurig re-integratietraject, opge-
nomen worden in de onderneming. 

Oprichter Van Riemsdijk van Asito zei altijd: ‘Als 
je goed bent voor je mensen zijn de mensen 
goed voor jou’. En dat motto geldt nog steeds 
bij Asito. “Iedereen had vroeger wel een neefje 
of buurjongen die minder goed mee kon komen. 
Die werden bij ons in de organisatie opgenomen. 
Dan werd er gezegd: ‘Die moet gewoon aan het 
werk, laat ‘m maar auto’s wassen’. En vanuit dat 
perspectief is er voor iedereen een plekje”, legt 
Leonore Nieuwmeijer, specialist inclusiviteit van 
Asito, uit. 

Helaas is het voor bedrijven niet altijd zo een-
voudig om mensen met een ernstige psychische 
kwetsbaarheid op te nemen. Daar is vaak een 
persoonsgerichte, langdurige aanpak voor nodig. 
UWV heeft op het moment, buiten IPS, geen 
standaard langdurige re-integratietrajecten voor 
deze groep. Daarbij staat de huidige regelgeving, 
volgens Nieuwmeijer, de weg naar werk nog al 
eens in de weg. Met deze pilot brengt Asito 
samen met UWV in kaart tegen welke problemen 
en regelgeving zij als werkgever aanlopen. Ook 
werkgeversvereniging AWVN en het ministerie 
kijken mee. Een vijftal cliënten van GGZ instel-
lingen dat nog ver af staat van betaald werk. gaat 
in de eigen instelling meedraaien met het schoon-
maakteam van Asito.  

Cliëntparticipatie
GGZ-cliënten moeten participeren maar zijn vaak 
nog lang niet toe aan werken buiten de deuren 
van de instelling. Die beginnen dan binnen hun 
eigen instelling met schoonmaken. Langzaam 
wordt er dan toegewerkt naar loonvormende 
arbeid. 
“We noemen dit cliëntparticipatie. Dat betekent 
dat een cliënt van de GGZ instelling bijvoorbeeld 
begint met 1 uur per dag. Dan begint ie om 9:00 
uur met een half uur koffie drinken en dan een 
half uur zwabberen. Dat betekent dat hij effec-
tief een half uur gewerkt heeft, maar hij moet er 
om 9:00 uur zijn en praat met collega’s. Hij komt 
uit zijn eigen wereldje, dat is heel belangrijk. Hij 
blijft intern en hoeft niet te reizen: dat is ook een 
pluspunt.”

Zorgondersteuners
Asito heeft de expertise en de infrastructuur in 
huis om zelf mensen aan te dragen voor dit pro-
ject, terwijl normaliter UWV klanten voordraagt. 
De leidinggevenden van Asito worden in dit ka-
der opgeleid, zodat ze meer kennis hebben van 
mensen met een psychische kwetsbaarheid en 
weten hoe ze deze groep goed begeleiden naar 
werk. De directe collega’s bij wie de cliënt in het 
team komt, worden opgeleid als zorgonder-
steuners. Zo krijgen de cliënten de juiste 
begeleiding en groeien de medewerkers van 
Asito in hun functie. 
Asito is eerder trajecten met cliëntparticipatie 
begonnen, waarbij ze tegen veel regelgeving 
aanliep. Nieuwmeijer noemt het voorbeeld van 
Jeroen: “Jeroen heeft meer dan één jaar bij ons 
een werkervaringsplaats gehad. Dat mag niet 
binnen de huidige regelgeving van het UWV, 
want er ontstaat loonwaarde en dan zou Jeroen 
een arbeidsovereenkomst moeten krijgen. Voor 
Jeroen zou het heel belastend zijn om een 
arbeidsovereenkomst te krijgen en ‘werknemer’ 
te worden. Dat geeft verplichtingen en verant-
woordelijkheden. Zonder die arbeidsovereen-
komst is er niet de druk om er te moeten zijn, 
maar alleen de wil er te zijn.” 

Asito krijgt als werkgever in deze gevallen geen 
compensatie voor de verminderde loonwaar-
de. “Dat kunnen we 10 keer doen als grote 
organisatie, maar dan houdt het op en daar los 
je het probleem ook niet mee op. In deze samen-
werking gaan we kijken in wiens belang zet-
ten we de volgende stap? Is een arbeiders-
overeenkomst wel in het belang van de cliënt? 
Voor sommige mensen is het heel goed en 
voor anderen juist weer niet. Het is ook in ons 
belang dat UWV ziet waar wij financieel 
tegenaan lopen.” 

Volgens Nieuwmeijer zit de financiële winst voor 
de samenleving voornamelijk in de zorgkosten-
reductie. Dan blijft tot slot de vraag over waar 
de winst voor Asito zit? “Clientparticipatie is een 
mooi voorbeeld van hoe wij de samenwerking 
met onze opdrachtgevers willen invullen. We zijn 
daarom veel meer dan alleen een goed schoon-
maakbedrijf. Om deze reden zeggen bedrijven 
letterlijk contracten op bij andere schoonmaak-
organisaties om met ons in zee te gaan”, aldus 
Nieuwmeijer.

Pilot AWVN / De Normaalste Zaak
Werkgeversvereniging AWVN start samen met De Normaalste Zaak (netwerk van inclusieve
ondernemers) rond deze zomer een aantal pilots om te komen tot meer (structurele) aandacht van 
werkgevers voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bedrijven komen in deze pilots bij 
elkaar om kennis te delen en een netwerk op te bouwen ten aanzien van de integratie van mensen 
met een psychische kwetsbaarheid. Vaak is de wil vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
er wel om deze doelgroep op te nemen in de organisatie, maar ontbreekt de kennis. 
Vooral het denken vanuit wat iemand kan in plaats van wat iemand niet kan, het speciaal creëren 
van taken voor deze doelgroep binnen de organisatie en advisering bij regelgeving staan centraal 
binnen deze netwerkbijeenkomsten. 
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Samenwerkingsniveau

Aan het werk via IPS
“Door het hebben van werk komt 
mijn psychische kwetsbaarheid meer 
op de achtergrond.“

“Ik had niet verwacht dat een betaalde baan 
zo’n grote invloed zou hebben.“

“Betaald werk is goed voor je zelfvertrouwen 
en je eigenwaarde.“

Asito en UWV starten pilot langdurig 
re-integratietraject voor psychisch kwetsbare mensen

Aan het werk in 
de veilige omgeving 
van je eigen 
GGZ instelling


