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Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I - oktober 2017

Het ministerie van SZW heeft alle 31 ingediende regionale plannen
van aanpak goedgekeurd. Dat betekent dat de samenwerking nu
daadwerkelijk van start kan, voor zover daar al niet een begin mee
was gemaakt.
In deze nieuwsbrief daarom speciale aandacht voor de vraag: hoe
werk je goed samen? Lees de tips van expert Ferry Koster. En zie
welke ervaringen pilotregio Friesland meeneemt naar de nieuwe fase
van samenwerking, en hoe de plannen van arbeidsmarktregio
Drenthe zijn.
Onderwerpen:
Samenwerken: echte winst - Zes gouden tips van Ferry Koster
Investeer in vertrouwen - Fries plan van aanpak bouwt voort op
ervaringen als pilotregio
Update Routekaart psychische aandoeningen en werk
Werkgevers centraal in plan van aanpak Drenthe
Onderzoek naar de uitvoering van de 31 plannen
Overig nieuws
Ondersteuning vanuit de Programmaraad

Samenwerken: echte winst - Zes gouden tips
van Ferry Koster
Zelf doen is optellen. Samenwerken is
vermenigvuldigen. Dat is de titel van de Inaugurele
Rede die Prof. Dr. Ferry Koster uitsprak bij de
openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder

hoogleraar Innovatieve samenwerking aan Tilburg
University. Koster is expert op het terrein van
succesvol samenwerken. “Dit is een interessante
case”, zegt hij. “GGZ en Werk & Inkomen zijn twee
complementaire partijen, die op hun eigen manier
tegen de gemeenschappelijke cliënt aankijken. Echt
verschillend, en dan is er echt samen te werken en
echt winst te behalen.” Lees hier de tips.

Investeer in vertrouwen - Fries plan van
aanpak bouwt voort op ervaringen als
pilotregio
Centraal in de Friese plannen staat om vanuit de
praktijk tot afstemming van werkprocessen te
komen. Friesland was, als één van de vier
pilotregio’s, al op weg met casusgerichte
overleggen. De start van de samenwerking was een
periode van vallen en opstaan. Het idee bij de
pilotregio’s was dat als je bij elkaar aan tafel gaat
zitten er meteen efficiencywinst geboekt wordt.
Niets is minder waar. Aldus Kim Reemer,
regiocoördinator Participatie arbeidsmarktregio
Fryslan. Lees verder op samenvoordeklant.nl

Update Routekaart psychische aandoeningen
en werk
Dit voorjaar publiceerde de Programmaraad
Routekaart psychische aandoeningen en werk:
thematisch geordende korte teksten met links naar
achterliggende informatie, onderzoek,
beleidsstukken en ervaringen, bedoeld als bijdrage
aan kennisopbouw en kennisdelen.
De Routekaart wordt binnenkort geactualiseerd. Daarom vragen wij u om uw
suggesties voor aanvullingen te mailen naar:
helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl.Denk daarbij aan:
Nieuw onderzoek, rapporten of artikelen
Methodieken of interventies
Praktijkervaringen, tips, ‘lessons learned’
En wat u verder relevant acht

Werkgevers centraal in plan van aanpak
Drenthe
In de arbeidsmarktregio Drenthe staat de structurele samenwerking tussen
Werk & Inkomen en GGZ nog in de kinderschoenen. Soms kopen gemeenten
speciale trajecten in bij de GGZ en op cliëntniveau zijn er incidenteel contacten
tussen Werk & Inkomen en GGZ. Maar dit is nog niet ingebed in een beleid.
Dat is dan ook het voornaamste doel van het plan van aanpak: een
gezamenlijk regionaal beleid voor cliënten met psychische aandoeningen.
Het plan kent drie pijlers, vertelt Ellen Kroodsma-Bos van de gemeente
Emmen:
1. Verbinden van het Werkgeversservicepunt en de GGZ
2. Versterken van de verbinding tussen de afdelingen Werk & Inkomen van
gemeenten en de GGZ-beleidsmakers
3. Communicatie, ook met werkgevers
Lees verder over de pijlers op samenvoordeklant.nl

Onderzoek naar de uitvoering van de 31 plannen
Het ministerie van SZW laat de komende twee jaar onderzoek doen naar de
uitvoering van de samenwerkingsplannen. Het doel is tweeledig:
De regio’s in staat te stellen om van elkaar te leren. Door hen te
voorzien van (praktische) kennis en ervaring waar ze van kunnen
profiteren bij de uitvoering van het eigen samenwerkingsplan.
Door een overzicht te geven van de landelijke ontwikkeling in de
samenwerking tussen de domeinen GGZ en Werk & Inkomen. Waar zien
we overeenkomsten en waar zien we verschillen in regio’s. Zijn er
thema’s die op landelijk niveau spelen? Doen zich in de regio’s specifieke
ontwikkelingen voor?
Lees verder op samenvoordeklant.nl

Overig nieuws
Een derde van de mensen met een uitkering krijgt psychische
zorg
31% van de mensen met een uitkering ontvangt psychische zorg. Van de
mensen die werken of naar school gaan, krijgt 10% psychische zorg. Het
gaat hier om geestelijke (GGZ) zorg en/of het gebruik van medicijnen
vanwege psychische klachten. Uitkeringsgerechtigden nemen 58,2% van
de totale kosten van de geestelijke zorg voor hun rekening. Dat blijkt uit
een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, uitgevoerd door het CBS en Harvard University.
Roads organiseert symposium IPS
Op 12 oktober vanaf 15.30 uur organiseert Roads het gratis symposium

‘360 graden IPS’. In deze bijeenkomst, onder leiding van Pieter Jan
Hagens, wordt het succes van IPS van verschillende belicht. Onder
andere UWV, Gemeente Amsterdam, Kenniscentrum Phrenos en
werkgevers laten hun licht schijnen over de toegevoegde waarde van IPS
voor de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Ondersteuning vanuit de Programmaraad
De Programmaraad (Divosa, Cedris, UWV en VNG) en GGZ Nederland willen
meer aandacht voor de re-integratie van mensen met een psychische
aandoening. De Routekaart psychische aandoenigen en werk is daarin een
belangrijk instrument. Het is één van de uitkomsten van de regionale
werkateliers psychische kwetsbaarheid, die van mei 2016 tot april 2017 in
bijna alle arbeidsmarktregio’s zijn gehouden: interactieve bijeenkomsten waar
professionals van GGZ, UWV en gemeenten kennismaakten, elkaar leerden
kennen en kennis uitwisselden over bewezen effectieve methoden om mensen
te laten participeren. Lees meer op het tabblad Pyschische aandoening en
werk op samenvoordeklant.nl

De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris
samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met advies,
kennis, en interactie bij hun regionale
arbeidsmarktbenadering.
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