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Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I: december 2018

Begin november bracht staatssecretaris Tamara van Ark een
werkbezoek aan de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en
IJmond, de regio waarvan zij ambassadeur is. Ze kwam halen en
brengen. Wat ze meebracht was een zichtbaar enthousiasme en
gedrevenheid om de doelstelling van de samenwerking tussen UWV,
gemeenten, GGZ en andere stakeholders te realiseren, namelijk
meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk
helpen. Ze kon daarbij al voorzichtig wat doorkijkjes geven naar
voorstellen tot aanpassingen in de Participatiewet, die ze later in
november onder de titel ’breed offensief’ naar de Tweede Kamer zou
sturen.
Deze voorstellen sluiten deels goed aan bij hetgeen de
staatsecretaris meenam van haar bezoek: een aantal knelpunten die
de regio ervaart bij de samenwerking en die men graag onder de
aandacht van beleidsmakers wil brengen. Daartoe gaven de
samenwerkende regionale partijen een twaalftal kaarten mee aan
Tamara van Ark, elk met zo’n knelpunt. Die zullen overigens ook
herkenbaar zijn voor andere regio’s. Stof genoeg dus om aan de
landelijke beleidstafels te bespreken en op te lossen.

Ambassadeur Tamara van Ark op bezoek in Zuid-Kennemerland en
IJmond: “ik ga geïnspireerd weg”
Op 5 november jl. bracht staatsecretaris Tamara van Ark, in haar rol als
ambassadeur voor de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen, een
werkbezoek aan ‘haar’ regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Plaats van
handeling: de burelen van Lost Lemon, een Haarlems IT-adviesbureau dat veel
doet in het sociaal domein en zelf bewust mensen met beperkingen, ook

psychisch, in dienst heeft. Het werd een geanimeerd samenzijn waarin de
bewindsvrouw van gedachten kon wisselen met veel betrokkenen uit de regio.
Lees verder

Twaalf knelpunten
De samenwerkende partijen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond gaven
staatssecretaris Van Ark een twaalftal kaarten mee naar Den Haag, stuk voor
stuk met een ervaring of knelpunt dat zij graag besproken en opgelost zouden
zien aan de landelijke gesprekstafels. Dit is wat de staatsecretaris meekreeg.
Lees verder

“Samenwerking is onomkeerbaar”, interview met staatssecretaris en
ambassadeur Tamara van Ark
Wat is u het meest opgevallen bij uw bezoek aan Zuid-Kennemerland
en IJmond?
“Wat mij is opgevallen, en ook bijzonder aanspreekt, is dat de regio ZuidKennemerland en IJmond zo duidelijk kiest voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. De mensen niet afschrijven, maar
opzoeken en willen kennen. En dat gesprek hoeft niet altijd in het kantoor van
de gemeente plaats te vinden, dat kan ook op een plek waar die persoon zich
meer op zijn gemak voelt. Persoonlijk contact, geloven in de mogelijkheden
van mensen, daar kiest de regio voor. Wat ik ook zag is dat, net zoals dat in
heel wat andere regio’s het geval is, de samenwerking met zorgverzekeraars
beter kan.”
Lees verder

Nadira Rambocus, vertrekkend projectleider
Zuid-Kennemerland en IJmond: “We hebben
een succesvol project opgezet met zijn allen”
Nadira Rambocus is projectleider sinds het begin
van de samenwerking in de regio ZuidKennemerland en IJmond. Binnenkort zwaait zij af,
terwijl het samenwerkingsproject nog doorloopt tot
oktober 2019. Waarom? Dat doet ze uit de doeken
in dit interview, waarin ze ook terugkijkt op het
bezoek van ambassadeur Tamara van Ark.
Je vertrekt binnenkort als projectleider.
Waarom?
“Ik ben projectleider tot eind december 2018. Dat
hebben we bij de start van het project al
vastgelegd, juist om de voortgang en continuïteit te
borgen. We wilden voorkomen dat ik in mijn eentje

verantwoordelijk zou zijn voor de verbinding tussen
de partijen. Uiteindelijk moeten de partijen dat
namelijk zelf oppakken. Halverwege 2018 is de
vraag expliciet gesteld wie de projectleidersrol gaat
overnemen, of liever gezegd, hoe we die gaan
invullen. Dat gaat gebeuren door een viertal
personen, vanuit de verschillende samenwerkende
partijen en sectoren. Sinds eind oktober is de
overdracht gaande. Ik zit de projectgroep niet meer
voor en bepaal ook de agenda niet meer. Eigenlijk
zou ik in 2019 nog een coachende rol hebben,
uiterlijk tot september, maar uiteindelijk bleek dat
niet nodig en kan ik eerder stoppen.” Lees verder

Benefit Counseling in Zuid-Kennemerland en IJmond
In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is het afgelopen jaar een pilot
uitgevoerd met benefit counseling. René Damen, arbeidsdeskundige bij UWV,
lid van de regionale projectgroep en één van de initiators van het project,
vertelt erover. De aanleiding was een onderzoek onder klanten met een
psychische aandoening en een uitkering, hetzij van UWV, hetzij van een
gemeente. Het bleek dat veel klanten twijfel hebben over het aanvaarden van
werk omdat zij geen zicht hebben op de financiële gevolgen daarvan. Bij velen
speelde de angst voor inkomens teruggang. Ze waren terughoudend om deze
dingen te bespreken met de uitkeringsinstantie, dat werd vaak als bedreigend
gezien. Daarom werd de pilot benefit counseling in Zuid-Kennemerland
opgestart en ondergebracht bij de sociaal raadslieden van de Stichting Dock in
Haarlem. Lees verder

Verslag bovenregionale bijeenkomst samenwerking GGZ en W&I
In november 2018 organiseerde de Programmaraad vijf bovenregionale
bijeenkomsten (Haarlem, Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en Eindhoven) rond
de samenwerking tussen werk en inkomen en GGZ. De bedoeling van deze
bijeenkomsten was de professionals van de samenwerkende partijen in de
diverse arbeidsmarktregio, zowel op management, beleid, als uitvoerend
niveau, stappen te laten zetten in de ontwikkeling van de samenwerking. Lees
verder
In onderstaande afbeelding staan kansrijke ideeën die tijdens de bijeenkomst
in Amersfoort aangedragen zijn door de deelnemers.

UWV: 43.662 banen van banenafspraak gerealiseerd
Werkgevers realiseerden tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2018 43.662 extra
banen voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 32.782 via een
regulier dienstverband en 10.880 via een uitzendcontract of detachering. De
doelstelling van de banenafspraak voor 2018 is het realiseren van 43.500
extra banen. Dit blijkt uit de UWV-trendrapportage die begin november
verscheen. Lees verder

Stappenplan maakt privacyregels sociaal domein hanteerbaar
De angst om privacyregels te overtreden belemmert professionals in het
sociaal domein. Hierdoor ontstaan met regelmaat problemen en calamiteiten.
Om het professionals gemakkelijker te maken om op een goede manier
informatie te delen, biedt Toezicht Sociaal Domein (TSD) hen een concreet
stappenplan.
Lees verder op: www.divosa.nl

Werk vermindert stigma
In de nieuwsbrief van april schreven we over de eerste conclusies van een
onderzoek dat kenniscentrum Phrenos liet doen onder bijna 2500 Nederlandse
burgers. Daaruit bleek dat een persoon met een psychische aandoening die
werk heeft, minder wordt gestigmatiseerd. Tevens werd duidelijk dat
respondenten die meer wisten over psychische aandoeningen en over mensen
met een psychische aandoening, minder stigmatiseerden. Inmiddels is het
definitieve rapport beschikbaar. Download het rapport (Pdf)

‘Breed Offensief’ moet werken met beperking bevorderen
In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark voorstellen
gedaan om met een reeks maatregelen en extra investeringen de problemen
aan te pakken die nu spelen bij werk voor mensen met een arbeidsbeperking
die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Het gaat om zowel de
Wajong, de banenafspraak als beschut werk. De maatregelen die het kabinet
wil nemen, samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders, zijn geclusterd
rond vier hoofdpunten:
Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden
(meer) Werken wordt aantrekkelijker
Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden
Duurzaam werk wordt gestimuleerd
In deze infographic wordt een en ander toegelicht.

Overig nieuws
Nieuws van het convenant
ZIE MIJ terugzien?
Arbeidsgerichte revalidatie
CNV wil psychische aandoeningen bespreekbaar maken op werkvloer
Congres De Professional Centraal – coaching en begeleiding
Ambulantisering in de GGZ iets in beweging
Congres All Inclusive – destigmatisering en sociale inclusie
Website van kennisconsortium destigmatisering is in de lucht
Ondersteuning Programmaraad

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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