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Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I: februari 2018

Goede voornemens
Ronald Clous, projectleider Gooi en Vechtstreek:
“Netwerk en je klanten kennen zijn dé sleutels voor toegang tot
de arbeidsmarkt”
Ambassadeur Titia Feldmann (MIND): “ Je bent niet je
aandoening”
Inclusie bevorderen met Supported Employment
Sikko Bakker, voorzitter NVS
Ervaringsdeskundige Erik Verbart: Het moet creatiever!
Kennis- en Participatiefestival op 24 mei
App Many versterkt het Regionaal Kennisnetwerk GGZ en Werk
& Inkomen
Overig Nieuws
* Landelijk beroepsregister Ervaringsdeskundigheid
* Inzet ervaringsdeskundigen voor jongeren met psychische
kwetsbaarheid op het HBO
* Routekaart MIND
* Qracht 500 - Eenmalig magazine over psychische
kwetsbaarheid en werk
* Psychische aandoening onbespreekbaar op de werkvloer

Goede voornemens
Een nieuw jaar is al weer een maand oud. 2018 is het eerste volle jaar waarin
de regio’s werken aan de uitvoering van het plan van aanpak dat zij vorig jaar
indienden. In veel gevallen was daar in 2017 trouwens al een begin mee
gemaakt. Wij hopen u met deze nieuwsbrief te helpen om tot goede resultaten
te komen.

Het is al februari. Maar voor goede voornemens is het nooit te laat. Wij doen
graag een voorzet, vul het gerust aan op basis van uw inzichten en
ervaringen!
Deel informatie en leer van elkaar. In de regio, maar ook daarbuiten.
Gebruik de mogelijkheden daarvoor, zoals de app Many.
Benut de kracht van ervaringsdeskundigen en hun verhalen; betrek
cliënten en cliëntenorganisaties bij de regionale aanpak.
Zonder werkgevers lukt het niet! Dus zorg voor een goed aanspreekpunt
en oplossingen voor de vragen waar werkgevers mee zitten. En doe ze
een ‘offer they can’t refuse’.
Geef de regionale aanpak een stevig fundament door de ‘body of
knowledge’ te gebruiken die wordt opgebouwd in het Kennisnetwerk
Samenwerking GGZ en W&I, bijvoorbeeld in de Routekaart psychische
aandoeningen en werk.

Ronald Clous, projectleider Gooi en
Vechtstreek: “Netwerk en je klanten kennen
zijn dé sleutels voor toegang tot de
arbeidsmarkt”
“De samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek
is nog pril.” Dat vertelt projectleider Ronald Clous.
Er is sinds enige tijd een kleine pilot rond IPS van
GGZ en UWV. De regio streeft in de eerste plaats
naar het uitbreiden daarvan. Tweede speerpunt op
de korte termijn is het vergroten van de kennis bij
gemeenten en UWV over psychische aandoeningen
in relatie tot participatie en werk. Daarbij zullen
ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen,
als het aan Clous ligt. Een reden temeer waarom hij
blij is dat de regio steun gaat krijgen van
ambassadeur Titia Feldmann, lid van de Raad van
Toezicht van MIND. Lees hier verder over de
aanpak van de regio Gooi en Vechtstreek.

Ambassadeur Titia Feldmann (MIND) “Je bent
niet je aandoening”
Titia Feldmann is lid van de Raad van Toezicht van
MIND. Zij mag met recht een ‘oude rot’ genoemd
worden als het gaat om participatie van mensen
met psychische aandoeningen, met name vanuit
het cliëntenperspectief. Tijdens de eerste
estafettebijeenkomst, op 23 november, werd
Feldmann als ambassadeur gekoppeld aan de regio
Gooi en Vechtstreek. Wat zijn haar drijfveren?
“Iedereen heeft iets te vertellen en wil een leven

opbouwen, ook als je een aandoening hebt. Het is
zo frustrerend als dat niet lukt, dat zie ik ook bij
mijn eigen zoon.” Lees verder over de drijfveren
van Titia Feldmann.

Inclusie bevorderen met Supported
Employment Sikko Bakker, voorzitter NVS
Supported Employment is een benaderingswijze die
ook zeer geschikt is voor de begeleiding van
mensen met een psychische aandoening naar werk.
Dat is de overtuiging van Sikko Bakker, voorzitter
van de Nederlandse Vereniging voor Support (NVS).
Maar hoe dan? En wat is de verbinding tussen IPS
en Supported Employment? Bakker pleit voor
denken en handelen in langere perioden in plaats
van een opeenvolging van korte projecten.
Essentieel is het om werkgevers daarbij te
betrekken en kennis over te dragen, vooral op basis
van hun ‘sociale bewogenheid’ en
ondernemerschap. Lees verder voor de vijf stappen
van Supported Employment.

Ervaringsdeskundige Erik Verbart "Het moet creatiever!"
Erik Verbart is ervaringsdeskundige en lid van de regiegroep die de uitvoering
van het plan van aanpak in Zeeland ter hand heeft genomen. Dat kan hem
niet snel genoeg gaan. “Ik ben een optimist, maar ik ben ook ongeduldig. We
praten al zo lang, maar de tijd gaat voort. We moeten nu echt stappen gaan
zetten.” Over wat er moet gebeuren heeft hij wel een paar ideeën.

Kennis- en Participatiefestival op 24 mei
Het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad
organiseren het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Dit festival is op 24 mei 2018 van 10.00 uur tot 17.00 in 1931
Congrescentrum te ‘s Hertogenbosch. Inloop vanaf 9.30 uur.
De staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS,
Paul Blokhuis, zullen de bijeenkomst openen. Schrijf hier alvast in.

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.
Lees hier een korte bloemlezing over recent
geplaatste artikelen.

Overig Nieuws
Landelijk beroepsregister Ervaringsdeskundigheid
Inzet ervaringsdeskundigen voor jongeren met psychische kwetsbaarheid
op het HBO
Routewijzer naar werk
Qracht 500: Eenmalig magazine over psychische kwetsbaarheid en werk
Psychische aandoening onbespreekbaar op de werkvloer

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

