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Verbreding van de samenwerking
De uitvoering van de plannen van aanpak is in volle gang. In
sommige regio’s zijn het vooral de drie kernpartners die
samenwerken: GGZ, gemeenten en UWV. Maar in veel meer regio’s
worden ook ander partners betrokken. Die verbreding is ook
zichtbaar in het convenant ‘Samen werken aan wat werkt’,
ondertekent door maar liefst tien organisaties. De zes speerpunten
uit dit convenant zullen in de regio’s uitgewerkt gaan worden. Zo
versterken de regionale impuls en het nieuwe convenant elkaar op
een mooie manier.
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Naar duurzaam werk voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid
Op 24 mei 2018, om 10 uur in de ochtend, was het
zover: het Kennis & Participatiefestival ging van
start in congrescentrum 1931 te Den Bosch, onder
leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel
(bestuursvoorzitter van GGZ Nederland). Een
bomvol programma en een bomvolle zaal. Met maar
liefst 700 mensen was het festival stijf ‘uitverkocht’.
Zij kregen een inspirerend ochtendprogramma
voorgeschoteld, met onder meer de ondertekening
van het landelijk convenant ‘Samen werken aan wat
werkt’. Vervolgens kon in drie rondes gekozen
worden uit 35 workshops. Tijdens de lunch werd
bovendien door bestuurders van betrokken
organisaties aan een drietal tafels gediscussieerd
over de beste manier om het landelijk convenant in

regionale acties om te zetten. Lees verder het
uitgebreide verslag.

Verslagen van enkele workshops Kennis & Participatiefestival
Tijdens het Kennis & Participatiefestival waren zo’n 35 workshops te volgen.
De PowerPoint presentaties zijn beschikbaar. Van een vijftal workshops is een
verslag gemaakt, die u via onderstaande links kunt bereiken. Het gaat om:
‘Verkenning van mogelijke aanpak werkgeverspilots’. Gericht op regio’s
die mogelijk geïnteresseerd zijn in de pilots die AWVN gaat organiseren
om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid te plaatsen.
‘Duurzaam plaatsen van mensen met en psychische beperking’, waarin
wordt ingegaan op de stappen die nodig zijn in bovengenoemde pilots.
‘Eerste resultaten van onderzoek naar regionale samenwerking’, waarin
het Verwey Jonker Instituut en ZINZIZ de resultaten delen na de eerste
onderzoeksfase.
‘Zelfhulptool bij privacyvraagstukken’, waarmee een gestructureerde
analyse van het privacyaspect rond samenwerking mogelijk wordt.
En tenslotte: de workshop ‘het (gemeentelijk) instrumentarium voor
arbeidsinschakeling en de banenafspraak’ geeft een overzicht van de
instrumenten die gemeenten kunnen inzetten om mensen te
ondersteunen richting werk.

Projectleider Janneke Oude Alink: “Waardeer de kleine stapjes”
In de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe zijn vier subregio’s bezig met
een eigen plan van aanpak. Maar daarin werken ze wel nauw samen. Overallprojectleider is Janneke Oude Alink. Onlangs ontving de regio Fred Paling,
voorzitter van de Raad van Bestuur UWV. Hij is ambassadeur voor
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Het uiteindelijke doel is om ieders
werkwijze fundamenteel te veranderen, zodat werk straks een vast onderdeel
van de aanpak is. Dat doel wordt bereikt via kleine stapjes, realiseert Oude
Alink zich maar al te goed. Lees verder hoe.

Ambassadeur Fred Paling wil knelpunten in
samenwerking landelijk agenderen
Onlangs bracht ambassadeur Fred Paling, voorzitter
Raad van Bestuur UWV, een bezoek aan ‘zijn’ regio
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Hij is onder
de indruk van de gedrevenheid waarmee de
samenwerkingspartners bezig zijn. Maar ziet
tegelijk dat het gewoon tijd kost om elkaar echt te
leren kennen. Sommige obstakels en vraagstukken
zijn niet goed op regioniveau aan te pakken,
signaleert hij. Het is de taak van de ambassadeurs
om die op de landelijke beleidstafels te krijgen.
Lees verder voor de drie fundamentele
vraagstukken die Fred Paling signaleert.

Handreiking ‘Lichtere psychische
aandoeningen en werk’
In nogal wat regionale plannen is uitvoering van
IPS-trajecten opgenomen. IPS is een bewezen
effectieve methodiek voor mensen met een ernstige
psychische aandoening (EPA), die behandeling en
re-integratie naar werk combineert. Tegelijkertijd
speelt de vraag: hoe kunnen we mensen met
lichtere aandoeningen, vaak aangeduid met de term
common mental disorders (CMD), aan het werk
helpen en houden? Zijn daar goede inzichten,
interventies of methodieken voor? Dat is de vraag
die centraal staat in deze handreiking (pdf, 430 kB).

Wat is belangrijk voor een goede aanpak. Lees
hierover in de Handreiking ‘Lichtere psychische
aandoeningen en werk’.

Factsheet ‘Psychische kwetsbaarheid en werk’
Ter gelegenheid van het Kennis en Participatiefestival is de Factsheet
‘Psychische kwetsbaarheid en werk’ verschenen. Hierin is de meest essentiële
kennis rond psychische aandoeningen en werk compact samengevat. Dit
vanuit de gedachte dat het bij samenwerken rond psychische kwetsbaarheid
belangrijk is dat alle partners beschikken over voldoende en dezelfde kennis.

Routekaart is geactualiseerd
De ‘routekaart psychische aandoeningen en werk’ is
geactualiseerd en staat online. In vergelijking met
de vorige versie zijn nieuwe inzichten uit onderzoek
toegevoegd, plus veel praktijkervaringen en
voorbeelden uit de regio’s. De routekaart is met
name gemaakt om GGZ- en Werk &
Inkomenprofessionals te helpen beter samen te
werken. Maar uiteraard is de informatie relevant
voor alle betrokkenen. De routekaart is een
verwijssysteem. Het geeft via links naar
achterliggende bronnen toegang tot belangrijke
informatie. Zo draagt het bij aan kennisdeling en opbouw.

Ervaringsdeskundigen nauw betrokken bij samenwerking GGZ en
W&I

“Ik ben heel tevreden over het aantal ervaringsdeskundigen en de kwaliteit
van de feedback”, zegt Zwanet van Kooten na afloop van de Startbijeenkomst
‘Avontuur in de structuur op stoom!’, eind april in Doetinchem. Van Kooten
leidt het project ‘Avontuur in de structuur’, dat binnen een jaar moet leiden tot
een betere aanpak van de participatie van mensen met een psychische
kwetsbaarheid én betere samenwerking tussen GGZ-organisaties en Werk &
Inkomen in de Achterhoek. “Ik ben ook blij dat niemand wegloopt voor zijn
verantwoordelijkheid en erkent dat er een taak ligt.” Op weg naar een
Achterhoekse aanpak. Lees hoe.

Baanverlies leidt vaak tot angst, depressies en lusteloosheid
Depressies, boosheid, fysieke klachten en zelfs zelfdoding. Mensen die hun
baan verliezen, komen vaak in een diep rouwproces. Janske van Eersel deed er
wetenschappelijk onderzoek naar. Daarover gaat dit artikel in het AD.

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

www.samenvoordeklant.nl
info@samenvoordeklant.nl

