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Nieuwsbrief samenwerking GGZ en W&I - september 2018

De eerste nieuwsbrief na de lange en warme zomer. Lees onder
meer over de pilots die de Algemene Werkgeversvereniging
Nederland (AWVN tezamen met stichting De Normaalste Zaak
organiseert om werkgevers die mensen met een psychische
aandoening plaatsen optimaal te ondersteunen. En over de regio
West-Brabant, waar ambassadeur Jaap van Weeghel onlangs een
bezoek bracht. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg laat zijn licht
schijnen over de aanpak vanuit het gemeentelijk perspectief. Voorts
informatie over de ontwikkelingen rond het convenant ‘Samen
werken aan wat werkt’. U kunt in deze nieuwsbrief regelmatig
updates over dit convenant verwachten. En dan ‘de privacy’.
Gegevensuitwisseling, en met name de vraag: wat mag wel, wat
niet, wordt door veel regio’s ervaren als een fors obstakel. Door het
artikel ‘Gegevensuitwisseling: meer mogelijk met een stappenplan’
hopen wij u een (flinke) stap vooruit te helpen.
Verder nodigen wij u in deze nieuwsbrief uit voor twee
bijeenkomsten die wij organiseren om de samenwerking GGZ en
W&I te stimuleren: de leerbijeenkomst op 1 november in kasteel
Woerden en de vijf bovenregionale bijeenkomsten medio november.

Erik Dannenberg: met lef, dapperheid én vertrouwen is er veel
mogelijk
Erik Dannenberg is sinds 1 januari 2017 voorzitter van Divosa, de vereniging
van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein. Hij was actief in de
hulpverlening aan verslaafden, daklozen en aan gezinnen met meerdere
ernstige problemen. Eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen.
Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg namens het CDA wethouder

in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein. Tevens
was hij voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en
‘Transitie Jeugdzorg’. Voor de VNG onderhandelde hij met het Rijk over de
nieuwe WMO en Jeugdwet. Daarna was hij betrokken bij
transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie,
zorg en (beschermd) wonen.
“Divosa is en blijft geworteld in de sector werk & inkomen, maar onze
oriëntatie wordt wel steeds breder”, aldus Dannenberg. “We worden steeds
meer een vereniging van directeuren in het sociaal domein. Binnen het sociaal
domein gaan we allerlei verbindingen aan met andere sectoren. Het gaat voor
Divosa nog steeds om het zo snel en goed mogelijk aan het werk helpen van
onze cliënten. Maar vaak zijn er problemen op meerdere levensterreinen, die
met elkaar interacteren en elkaar versterken. Daar moeten wij rekening mee
houden bij ons handelen. WMO en jeugd horen bij onze primaire taken, maar
we hebben ook te maken met terreinen als wonen, onderwijs, zorg, veiligheid
en GGZ.” Lees verder

West-Brabant: veel bereikt, maar het kan nog beter
Arbeidsmarktregio West-Brabant was misschien wel de eerste regio waarin een
samenwerkingsovereenkomst tot stand kwam. Die werd op 27 mei 2017
getekend door UWV, centrumgemeente Breda (namens de gemeenten in de
arbeidsmarktregio West-Brabant) en GGZ-instellingen Breburg en WNB. Het is
ook de regio die het eerst ‘klaar’ is met het project, dat een looptijd kende van
een jaar. Dat betekent niet dat er verder niets meer gaat gebeuren,
integendeel.
Tijdens het bezoek van ambassadeur Jaap van Weeghel (wetenschappelijk
directeur van Phrenos) en Beverley Rose (GGZ Nederland) aan de regio, 11
juli jl., werden de ervaringen uit het eerste jaar besproken met bestuurders,
de projectleider en leden van de projectgroep. Daarbij stonden drie vragen
centraal:
Wat gaat goed?
Wat kan beter?
Welke (landelijke) knelpunten worden ervaren in de regionale
samenwerking?
Lees verder

Ambassadeur Jaap van Weeghel: “een hoopvol begin”
Ambassadeur Jaap van Weeghel, wetenschappelijk directeur van
kenniscentrum Phrenos, bracht op 11 juli jl. een bezoek aan ‘zijn’ regio West
Brabant. Zie ook het artikel ‘West-Brabant: veel bereikt, maar het kan nog
beter’ in deze nieuwsbrief. Hij werd getroffen door het enthousiasme waarmee
de partners in de regio aan de slag zijn. Maar tegelijkertijd viel hem op dat het
tijd kost om tot concrete resultaten te komen die verder gaan dan het
realiseren van procesdoelstellingen. Lees verder

Pilots plaatsing bij werkgevers
Harry van de Kraats, directeur van AWVN, kondigde het tijdens het kennis- en
participatiefestival op 24 mei al aan: AWVN en stichting De Normaalste Zaak
starten binnenkort pilots die (structurele) aandacht en ondersteuning van
werkgevers voor mensen met een psychische kwetsbaarheid moeten
opleveren. In de zomermaanden zijn er veel gesprekken gevoerd met
gemeenten, UWV, GGZ en natuurlijk werkgevers, om ervaringen op te halen
en om een goed fundament voor de pilots te creëren. Lees verder

Gegevensuitwisseling: meer mogelijk met een stappenplan
Tijdens een zogenaamde afpelsessie heeft een aantal arbeidsmarktregio’s zich
onder leiding van privacydeskundige Léon Sonnenschein gebogen over de
vraag hoe gegevensuitwisseling op een goede en verantwoorde manier kan
plaatsvinden. Daar zijn wel degelijk mogelijkheden voor. Als maar de juiste
stappen worden gezet, en in de juiste volgorde, zodat een ÁVG-proof’ protocol
kan worden opgesteld. In dit artikel meer informatie daarover. Op de
leerbijeenkomst van 1 november organiseren we een sessie over hoe om te
gaan met het privacy protocol.
Mythe ontrafeld: Bij de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen
is er altijd een grondslag te vinden. Iets mag van de AVG als het
geregeld is, en in de materiewetten is het geregeld. De AVG zelf staat
niets over samenwerking. Dat er verschillende grondslagen zijn bij de
GGZ en Werk & Inkomen is geen belemmering voor de
gegevensuitwisseling.
Lees verder

Nieuws van het Convenant
Op 24 mei van dit jaar tekenden een tiental partijen uit de domeinen van
werk, inkomen, zorg en psychische kwetsbaarheid het convenant ‘Samen
werken aan wat werkt’. Daarin zijn 6 speerpunten benoemd. Zie nieuwsbrief
juni 2018. In deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de
realisatie van de speerpunten en ander acties vanuit het convenant. Lees
verder

Overig nieuws
Psychische aandoening vertellen of verzwijgen? CORAL 2.0 ondersteunt
keuze
SCP: Invoeren Participatiewet en afsluiten sociale werkvoorziening heeft
baankansen Wsw-doelgroep verminderd
Kiezen en Delen: website over delen informatie in aantocht

Geen loondispensatie, wel offensief voor werk met arbeidsbeperking
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei start campagne voor werk
ArboNed: Een derde van langdurig verzuim door psychische klachten

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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