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Jetta Klijnsma: wat fijn dat deze nieuwsbrief er is

‘Mensen met een beperking hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt, en als
het om een psychische aandoening gaat is het dubbel moeilijk. Er heerst
immers nog steeds een groot stigma in de maatschappij.’ Dat zegt
staatssecretaris Jetta Klijnsma. Zij heeft de afgelopen kabinetsperiode veel
aandacht besteed aan het beter aan het werk helpen van mensen met een
GGZ-achtergrond. ‘Het blijkt in de praktijk dat, onder de juiste voorwaarden,
werk als medicijn fungeert. Daarom heb ik een financiële impuls mogelijk
gemaakt, daarom zijn er allerlei instrumenten beschikbaar en daarom ben ik
blij met alle initiatieven die er lopen, zoals deze nieuwsbrief.’

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-i/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-e-kijrlrl-l-r/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-u-kijrlrl-l-y/
http://programmaraad.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-kijrlrl-l-j
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-tw-kijrlrl-l-t/


Lees meer op: Samenvoordeklant.nl

Tik, tik, tik …..

De klok tikt door! Laat de financiële impuls voor regionale samenwerking
tussen GGZ en Werk & Inkomen niet aan je neus voorbij gaan en dien uiterlijk
24 juni een plan van aanpak in. Indiener van het plan is de centrumgemeente
en het bevat daarnaast de handtekening van UWV en een GGZ-aanbieder. Zij
committeren zich daarmee aan de doelstellingen van het plan, de inzet die
nodig is vanuit de eigen organisatie en de te behalen resultaten.

 
Tijdpad:

Uiterlijk 24 juni: regio’s dienen hun plan in op mailadres
aanvraagImpuls@minszw.nl. 
26 juni- 5 augustus: beoordeling plannen door het ministerie van SZW.
7 augustus – 26 augustus: overleg met de regio’s en eventueel
aanpassen van de plannen.
Eind augustus 2017– besluitvorming over toekenning.
15 September 2017 – indienen circulairetekst bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken, inclusief vaststelling van het bedrag dat per
centrumgemeente naar het gemeentefonds wordt overgeheveld.

Lees meer over de Impuls voor samenwerking.

Samen werken aan werk West-Brabant

Woensdag 24 mei 2017 hebben GGZ Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant,
UWV en de Gemeente Breda het plan van aanpak ondertekend dat ze hebben
opgesteld in het kader van de financiële impuls die SZW beschikbaar stelt.
Onder het motto ‘Samen werken aan werk West-Brabant’ bundelen zij hun
krachten om behandeling en re-integratie van mensen met een psychische
aandoening meer op elkaar af te stemmen. Om dat te bereiken heeft de regio
een serie concrete plannen en voornemens geformuleerd om netwerken te
vormen, kennis op te bouwen en te delen, en de werkgeversbenadering af te
stemmen. Lees hier meer.

Starten met samenwerken: leg een goede basis

Het lijkt zo eenvoudig: werk meer samen en de dingen gaan beter. Maar
samenwerken is lang niet altijd vanzelfsprekend of makkelijk te realiseren.
Bureau ZINZIZ onderzoekt in vier regio’s hoe de samenwerking op gang komt.
Onderzoekster Marije Nool zegt dat drie acties absoluut noodzakelijk zijn om
tot een vruchtbare samenwerking te komen:

Bepaal de positie, rol en taak van de projectleider. Geef die voldoende
inhoud en armslag.

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-d/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-h/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-p/


Bezint eer ge begint. Leg een basis met betrokken personen en
organisaties; en ga niet ‘blind’ over tot actie.
Schep helderheid over werkwijze, doelen en afspraken.

Lees hier verder HOE een goede basis te leggen voor samenwerking.

Routekaart psychische aandoeningen en werk

De Programmaraad biedt professionals uit de GGZ
en Werk & Inkomen de Routekaart  psychische
aandoeningen en werk aan, vanuit de overtuiging
dat in de meeste gevallen werk bijdraagt aan het
herstel en dus goed is voor mensen met een
psychische aandoening.

De Routekaart psychische aandoening en werk is ingedeeld in 7 categorieën
1. Arbeid als medicijn
2. Aanpakken en interventies
3. Integrale aanpak GGZ en W&I
4. Kennis en kennisdelen
5. Werkgevers en banen
6. Stigma
7. Ervaringsdeskundigen en cliënten
Kijk op de nieuwe pagina Psychische aandoening en werk voor meer informatie
over dit onderwerp.

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 meer over de Ondersteuning vanuit de
Programmaraad.

Overig nieuws

Sociaal werk draagt bij aan de mentale gezondheid van kwetsbare
burgers. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Sociaal Werk en Gezondheid’ van
de afdeling Sociale Geneeskunde van AMC/Universiteit van Amsterdam
naar twee sociale interventies.

http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-x/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-m/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-c/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-q/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-a/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-f/
http://programmaraad.createsend1.com/t/d-l-kijrlrl-l-z/


Extra aandacht voor re-integratie bij behandeling van psychische
problemen loont
Een pilot van GGZ-instelling Reinier van Arkel en UWV laat zien dat extra
aandacht voor re-integratie vanaf de start van de behandeling leidt tot
een versnelling van participatie in werk.
Gemeenten en psychisch kwetsbare burgers
Gemeenten zijn verantwoordelijk om al hun inwoners te ondersteunen,
ook psychisch kwetsbare burgers.

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

www.samenvoordeklant.nl
info@samenvoordeklant.nl
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