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Deze nieuwsbrief

Dit is de tweede aflevering van de nieuwsbrief ‘Samenwerking GGZ en W&I’.
In deze editie vooral aandacht voor:
De regionale plannen van aanpak die zijn ingediend naar aanleiding van
financiële impuls die staatsecretaris Klijnsma in het leven heeft geroepen
Destigmatisering
Stigma kan een enorm obstakel zijn op de weg naar werk, maar dat
hoeft niet. In de begeleiding moet de professional zich wel bewust zijn
van hoe stigma kan werken.
Destigmatisering? Drie gouden regels voor professionals
Neem een open houding aan tegenover de cliënt
Zorg dat je enige kennis hebt over stigma en destigmatisering
Pleeg reflectie op je eigen aannames

31 Samenwerkingsplannen ingediend!
Niet minder dan 31 arbeidsmarktregio’s hebben een plan ingediend bij het
ministerie van SZW waarin ze hun aanpak beschrijven om de regionale
samenwerking tussen UWV, gemeenten en GGZ te verbeteren zodat cliënten
met psychische aandoeningen beter aan het werk komen. Met deze plannen
hopen de regio’s in aanmerking te komen voor de financiële impuls die
staatsecretaris Klijnsma in het leven heeft geroepen.
Vers van de pers: Alle verzoeken voor financiële ondersteuning van die
plannen zijn, soms na aanpassing van een plan, volledig door het ministerie
gehonoreerd. De indienende centrumgemeenten hebben hier al een brief over
ontvangen.
De Programmaraad organiseert dit najaar in samenwerking met het ministerie
van SZW een startbijeenkomst voor de regionale projectleiders en andere
betrokkenen bij de samenwerkingsplannen. Houd voor meer informatie het
ProgrammaraadJournaal – Samenwerking GGZ en W&I in de gaten.
Lees hier over een eerste indruk van de plannen.

Plan van Aanpak Drechtsteden: samen voor
maatwerk
In de regio Drechtsteden is al een basis van
samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen
aanwezig. Door het plan wil de regio nog veel meer
maatwerk mogelijk maken.
Versnelling
“We waren al een tijdje aan de slag, maar het
maken van dit plan heeft onze samenwerking in een
versnelling gebracht.” Aldus Martine den Ouden
directeur volwassenenzorg bij GGZ-instelling Yulius.
Ze signaleert dat GGZ-cliënten altijd een ontheffing
krijgen van de arbeidsplicht. Dit is vanuit een
zorggedachte goed bedoeld, maar kan averechts
werken in het herstelproces. Lees verder hoe regio
Drechtsteden voor de versnelling in de
samenwerking en meer maatwerk zorgt.

Plan van Aanpak Zuid-Limburg: sense of
urgency
Zuid-Limburg is nog in een beginstadium van
samenwerking. Het maken van het plan heeft alleen
al voor intensivering van de onderlinge contacten
en aanpak gezorgd.
Schokkende cijfers
“We schrokken behoorlijk van de cijfers over
psychische aandoeningen”, zegt Ernie Rijvers,

vanuit de gemeente Heerlen lid van het projectteam
sturing arbeidsmarkt in de regio Zuid-Limburg.
“Bijvoorbeeld dat zo’n 40% van alle Nederlanders er
zelf ooit mee te maken krijgt. Daarnaast speelt dat
de economie aantrekt, maar dat mensen met
psychische aandoeningen desondanks buiten de
boot dreigen te vallen. De tijd is rijp om deze
lastigere doelgroep aan te pakken.” Lees verder hoe
regio Zuid-Limburg tot afspraken over de
werkprocessen komt.

Stigma
Ondanks dat zo’n 40% van de Nederlanders er zelf
mee te maken krijgt, brengt een psychische
aandoening een stigma met zich mee. 90% van de
mensen met een psychische aandoening zegt last te
hebben van de gevolgen van het stigma, zo blijkt
uit onderzoek. Die gevolgen zijn niet gering. Lees
verder over gevolgen van stigma.

Samen Sterk Zonder Stigma
Dorien Verhoeven is projectmanager Stigma en
Werk bij Samen Sterk Zonder Stigma (SSZS).
Stigma is misschien wel het belangrijkste obstakel
om aan het werk te gaan meteen psychische
aandoening, zegt zij. En al helemaal als het stigma
dat de buitenwereld oplegt wordt verinnerlijkt tot
een zelfstigma. Het is daarom heel belangrijk dat
professionals uit de GGZ en W&I zich bewust zijn
van het bestaan van vooroordelen en stigma, dat zij

daarvan enige kennis hebben en dat ze weten
welke impact stigma kan hebben.
Hoe kun je als begeleider destigmatisering
bevorderen? Lees verder voor tips van Dorien
Verhoeven.

Verzwijgen of vertellen: CORAL helpt
CORAL staat voor: conceal or reveal. Het is een methodiek die is ontwikkeld in
het Verenigd Koninkrijk om mensen met een psychische aandoening, maar
ook hun begeleiders, te helpen bij de vraag of het verstandig is open te zijn
over de kwetsbaarheid. Lees meer over de methodiek.

Evelien Brouwers: stigma is een ernstig onderschat probleem
Evelien Brouwers is senior onderzoeker bij Tranzo (Tilburg University). Er is
absoluut te weinig aandacht voor stigma in relatie tot werk, daarvan is ze
overtuigd. Bovendien is er zeer weinig wetenschappelijk onderzoek naar
gedaan, vooral in Nederland. Wat we weten komt uit buitenlands onderzoek.
Reden om bij ZonMw een voorstel in te dienen om de werking van CORAL te
gaan onderzoeken. Het voorstel is nu gehonoreerd, en dit najaar start bij
Tranzo een groot onderzoek waarbij de kosteneffectiviteit van de methodiek
wordt geëvalueerd. Het wordt het eerste interventieonderzoek in Nederland
dat zich richt op stigma als barrière voor arbeidsparticipatie van mensen met
psychische problemen. Lees hier meer.

Hoe ik mijn zelfstigma doorbrak - Het verhaal van Marieke van
Keeken
“Sinds mijn eerste psychose, ruim 10 jaar geleden, ben ik prikkelgevoeliger. Ik
kan mijn werk goed doen, maar situaties waarin veel mensen bij elkaar zijn

vind ik lastig. Zoals op een conferentie, of bij een scholing of opleiding. Dat
ging ik dan ook liever uit de weg. Dus had ik dan griep, of was er een ander
excuus. Ik was niet open over de echte reden omdat ik niet wist hoe ik dat kon
doen. Ik legde mezelf daarmee een zelfstigma op.”
Aan het woord is Marieke van Keeken. Ze is als ervaringsdeskundige al jaren
werkambassadeur bij Samen Sterk Zonder Stigma (SSZS) en geeft tips voor
het aanpakken van stigma. Lees hier de tips van Marieke.

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 Werk en psychische aandoeningen 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 hier meer over de ondersteuning van de
Programmaraad.

Overig nieuws
Participatie in de bijstand; wat werkt volgens de wetenschap? Vasco Lub
schreef hier een rapport en een artikel over, op basis van een analyse
van honderd wetenschappelijke onderzoeken. Conclusie: maatwerk,
intensief contact met de bijstandscliënt, geen druk; dat zijn
succesfactoren bij het activeren van mensen in de bijstand. En soms is
enige subtiele drang nodig.
Divosa organiseert een driedaagse training psychische aandoeningen en
lichte verstandelijke beperkingen voor klantmanagers.

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

www.samenvoordeklant.nl
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