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Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I: maart 2019

Dit is de eerste nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen
van 2019. U kunt er dit jaar vier verwachten. 2019 is het laatste jaar
van de Impulsregeling. Veel samenwerkingsprojecten hebben hun
einddatum in de loop van dit jaar. Een klein aantal regio’s had
gekozen voor een relatief korte looptijd en daar is de projectperiode
inmiddels voorbij. Zeer verheugend is dat dit niet het eindpunt van
de samenwerking markeert, maar dat de partijen in één of andere
vorm doorgaan.

In deze nieuwsbrief aandacht voor maar liefst drie regio’s: Friesland,
Midden Holland en Zuid-Limburg. Daarnaast informatie over de
nieuwe regeling om IPS toe te gaan passen op de doelgroep met
lichtere psychische aandoeningen, de zogenaamde Common Mental
Disorders (CMD). De Programmaraad organiseert op 21 maart
aanstaande tussen 11 en 12 uur een webinar waarin u alles aan de
weet komt over het hoe en waarom hiervan.

Friesland: help de cliënt ongeacht woonplaats of uitkering

Op 18 januari jl. bracht ambassadeur Fred Paling, voorzitter van de Raad van
Bestuur van UWV, een bezoek aan Friesland om te horen wat de ervaringen
zijn rond de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen. Waar hij vooral
benieuwd naar is zijn knelpunten die niet op regionaal niveau zijn op te lossen,
maar die landelijke besluitvorming vergen. Één van de taken van de
ambassadeurs is immers om die kwesties te agenderen voor de landelijke
gesprekstafels. Dat spreekt veel betrokkenen zeer aan. Zoals iemand het
verwoord: “de samenwerking is goed, maar is er vooral op uitvoeringsniveau.
Daar lukt het niet om structurele knelpunten op te lossen. Dat moet landelijk
gebeuren.” Friesland heeft daarvoor wel enige input, zo bleek. Lees verder
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IPS voor mensen met Common Mental Disorders

Individuele Plaatsing en Steun is een bewezen effectieve methode om mensen
met een ernstige psychische aandoening (EPA) aan het werk te helpen. Vanaf
1 april 2019 treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele
Plaatsing en Steun (IPS) ook beschikbaar te maken voor mensen met
zogenaamde Common Mental Disorders (CMD, lichtere psychische
aandoeningen). De aanvraagperiode loopt van 1 april t/m 29 november 2019.
Lees verder

Zuid-Limburg: aandacht voor de cliënt is de sleutel tot succes

In de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg gebeuren mooie dingen als het gaat om
het activeren van cliënten met een psychische aandoening. De regio is bezig
met een actieplan om de verworven inzichten veilig te stellen. Het meest
wezenlijke inzicht is dat cliënten met psychische problematiek gebaat zijn bij
echte en oprechte aandacht. Die aandacht is er helaas meestal niet in de
reguliere aanpak van gemeenten of UWV. Lees verder

Congres All Inclusive: werk staat centraal in destigmatisering

Op vrijdag 1 februari organiseerde het Kennisconsortium Destigmatisering en
sociale inclusie het congres All Inclusive. In the Colour Kitchen in Utrecht, een
toepasselijke locatie in dit verband, verdiepten ruim 150 deelnemers zich in
manieren om het stigma op psychische aandoeningen te verminderen en tot
een meer inclusieve samenleving te komen. Het hebben en houden van werk
is daarin een sleutelfactor, zo blijkt.

 Lees verder

Midden-Holland doet ervaring op met IPS

Ter gelegenheid van het bezoek van ambassadeur Marc Blom heeft
projectleider Bastiaan van Oosten een bijeenkomst georganiseerd voor
betrokkenen bij en geïnteresseerden in het impulsproject. Daarin is tot nu toe
vooral veel aandacht voor IPS, waarvan een inspirerend voorbeeld wordt
belicht. Daarnaast staat de inzet van ervaringsdeskundigheid hoog op de
agenda.

Marc Blom is psychiater. Hij is lid van de raad van bestuur van de Parnassia
groep en werkt één dag per week in een factteam. Hij is enthousiast over de
impulsprojecten omdat werk van groot belang is bij herstel. Hij is vooral
geïnteresseerd in de vraag of IPS ook iets kan betekenen voor cliënten met
een mildere aandoening, de zogenaamde CMD doelgroep. “Werk levert veel
op: inkomen, zingeving, sociale contacten, en nog veel meer. Het is een
pakketje dat je anders niet kan bereiken.” Lees verder 
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IPS

Kenniscentrum Phrenos vat de uitkomsten van diverse onderzoeken naar de
werking van IPS uit binnen- en buitenland samen op de pagina: werk &
ernstige psychische aandoeningen 2018

Met artikelen over:

IPS-cliënten ervaren en duiden werk-gerelateerde stress bijna op
dezelfde wijze als de algemene bevolking
Noorse variant op IPS-interventie effectief voor vinden van werk en/of
opleiding voor personen met een eerste psychotische episode
Werkloze mensen met psychische problemen die hun potentiële
werkgever niet over hun problemen informeren vinden eerder werk
 Uniek Nederlands samenwerkingsproject om IPS breed te
implementeren
Binnen IPS-trajecten lijkt Foutloos Leren interventie gericht op werk-
gerelateerde gedragsproblemen effectief
In de VS is op verschillende settings aandacht voor begeleid leren voor
jongeren met ernstige psychische problemen

Overig nieuws

Cognitieve training versterkt de arbeidsre-integratiemethode IPS
Lokale Inclusie Agenda: gebruik de VNG-handreiking
Participatielezing 2019: Een radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt

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
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