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Intro
Op 23 november vond de startbijeenkomst plaats van de 31
arbeidsmarktregio’s die werken aan een betere samenwerking tussen GGZ en
Werk & Inkomen. Daar werden onder meer tien ambassadeurs gekoppeld aan
even zoveel regio’s. In deze nieuwsbrief leest u over het hoe en waarom, en
ook een interview met ambassadeur Jacobine Geel. Bovendien hebben we de
highlights gelicht uit de interessante presentatie die Lex Burdorf gaf over de
relatie tussen werk en (psychische) gezondheid.
De startbijeenkomst was een mooie gelegenheid voor de kersverse
staatssecretaris Tamara van Ark om zich te presenteren. Dat deed ze via een
videoboodschap.
Ze vertelde door te zullen gaan met de aanpak die haar voorgangster heeft
ingezet en bijzonder blij te zijn met de inzet van zoveel mensen en partijen.
Wij wensen u, naast veel digitaal leesplezier, heel fijne feestdagen en een
alvast een prachtig 2018!

Werk en participatie als medicijn Hoogleraar Lex Burdorf over de positieve
effecten van werk
Tijdens de startbijeenkomst van 23 november hield
prof. dr. Lex Burdorf een inspirerende voordracht
over de relatie tussen werk en (psychische
gezondheid. De voornaamste boodschappen die hij
zijn gehoor meegaf zijn:
Uit onderzoek blijkt duidelijk dat mensen die werken een betere
gezondheid hebben, zowel fysiek als psychisch.
Werk draagt bovendien aantoonbaar bij aan geluk.

Bovenstaande conclusies gelden ook voor vrijwilligerswerk en andere op
participatie gerichte activiteiten, maar wel onder bepaalde voorwaarden.
Niet werken daarentegen leidt tot slechtere gezondheid en welbevinden,
in alle opzichten.
In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld is werkloosheid en
inactiviteit de belangrijkste veroorzaker van psychische problemen, en
niet armoede.
Lees meer over de inspirerende voordracht op samenvoordeklant.nl

Praktisch en met focus: Projectleider Cris
Bergmans over het plan van aanpak MiddenUtrecht
De doelen van de regio Midden-Utrecht zijn:
Proberen te komen tot gemeenschappelijke
uitgangspunten en kaders
Structurele samenwerking in de uitvoering
tussen GGZ, gemeenten (zowel Werk &
Inkomen als WMO, UWV en
werkgeversservicepunt (WSP)
Transparante afspraken over de financiering
vanuit de beschikbare budgetten van UWV,
gemeenten (Participatiewet en WMO) en de
zorgverzekeraars.
Behoorlijk ambitieuze doelen, aldus projectleider Cris Bergmans. Wel is de
stuurgroep van de aan het plan deelnemende partijen er erg alert op om geen
grote en ingewikkelde beleidsdiscussies met elkaar aan te gaan. ‘Hou het klein
en praktisch’, was de uitkomst van een bespreking in de stuurgroep. Een
keuze waarmee Bergmans het zeer eens is. “Kies voor focus in het plan, en
pak niet alles aan”, is zijn motto. Een goed voorbeeld van dat principe is de

leergroep, waarin UWV, gemeenten en GGZ acht cliënten gaan volgen. Lees
meer over de focus van de regio Midden-Utrecht.

“Een patiënt wil worden behandeld, een mens
wil worden gezien” In gesprek met
ambassadeur Jacobine Geel
Het ambassadeurschap betekent voor mij zichtbaar
zijn, en tijd, aandacht en commitment geven aan
ons gemeenschappelijke doel. Dat zegt Jacobine
Geel, voorzitter van GGZ Nederland en één van de
ambassadeurs voor een betere samenwerking
tussen GGZ en Werk & Inkomen. Werk ondersteunt
herstel.
Onderzoek laat dat overduidelijk zien, en Jacobine Geel benadrukt dit waar ze
kan. Nu kan ze ook in de praktijk, in haar geval die van de regio MiddenUtrecht, kijken hoe werk werkt.
Hoe vinden mensen elkaar?
Waar zit de vernieuwing?
Wat zijn lastige vragen?
Daar is Jacobine Geel nieuwsgierig naar. Wat ze regionaal ophaalt, zal ze waar
nodig landelijk agenderen. Ze is er erg mee ingenomen dat Tamara van Ark de
aanpak in stand houdt die haar voorgangster Jetta Klijnsma in gang heeft
gezet. Er blijft een landelijk overleg van stakeholders, een tafel waar zij en
andere ambassadeurs hun ervaringen kunnen neerleggen. “Daar ben ik erg blij
om”, aldus Geel. Lees meer over de aanpak van Jacobine Geel.

Tien ambassadeurs

Het ministerie van SZW heeft een tiental prominenten gevraagd als
ambassadeur op te treden in het kader van de impuls Samenwerking GGZ en
Werk & Inkomen. Tijdens de startbijeenkomst op 23 november jl. in Utrecht is
door loting iedere ambassadeur aan een arbeidsmarktregio gekoppeld.

Arbeid als medicijn. Lees wel eerst de
bijsluiter!
Drs. Ard van Oosten, MScBA is werkzaam als
psychiater, bedrijfskundige en onderzoeker. Hij is
lid van het convenantteam UWV GGZ en was
projectleider van de generieke module ‘Arbeid als
medicijn’. Deze module helpt patiënten,
behandelaren en andere betrokken professionals
om werk in te zetten bij de behandeling en het
herstel van psychische problemen. Arbeid is een
goed medicijn, maar zoals dat voor alle medicijnen
geldt: lees wel eerst de bijsluiter! We praten daar
over door met Ard Van Oosten. “Belangrijk is om te
weten welke betekenis werk heeft voor iemand. Dat
is namelijk niet voor iedereen hetzelfde.” Lees
hier verder.

Onderzoek samenwerking GGZ en W&I in 31 arbeidsmarktregio’s
van start
In opdracht van het ministerie van SZW gaan onderzoeksbureau ZINZIZ en
het Verwey-Jonker Instituut de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen
in 31 arbeidsmarktregio’s volgen. Het doel van het onderzoek is in de eerste
plaats opleveren en uitwisselen van praktische kennis. Zodat:
de regio’s maximaal van elkaar kunnen leren,

en zo de uitvoering van de 31 plannen wordt ondersteund,
waarbij wordt aangesloten op de kennisbehoefte vanuit de
arbeidsmarktregio’s.
Ten tweede beoogt het onderzoek inzicht te verzamelen én te geven in de
ontwikkeling van de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen. Daarbij
wordt ingezoomd op:
landelijke thema’s en trends,
regio-specifieke keuzes en ontwikkelingen, en
knelpunten en successen.
Lees hier meer over het onderzoek.

Overig nieuws
IPS Werkt! Eerste Nederlandstalige handboek over de methodiek IPS
Om gek van te worden! De invloed van werkloosheid en uitkering op
psychische gezondheid

App Many versterkt het Regionaal
Kennisnetwerk GGZ en Werk & Inkomen
Om de kennisuitwisseling en het delen van
ervaringen te versterken is er een app beschikbaar.
De app is in feite een digitaal prikbord. Daarmee
kan iedereen die zich registreert berichten
uitwisselen, zowel binnen de eigen regio als
daarbuiten. De app biedt de mogelijkheid berichten
te plaatsen over diverse onderwerpen. Hoe de app
te installeren en te gebruiken? Dat is heel
eenvoudig. Volg de instructies in de handleiding.

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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