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Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I - mei 2019

De tweede nieuwsbrief van 2019 bevat onder meer artikelen over de
nieuwe onderzoekssubsidie die tot doel heeft om IPS ook voor de
CMD-doelgroep beschikbaar te maken. De schijnwerper wordt
gericht op een tweetal regio’s, waarbij ook de betreffende
ambassadeurs aan het woord komen. De leerbijeenkomst van 16
april in kasteel Woerden werd – wederom – goed bezocht, en er viel
inderdaad weer een hoop te leren. Voor wie er niet bij was, en voor
wie het nog eens wil nalezen, is een aantal artikelen opgenomen.
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Ministeriële regeling IPS CMD 1 mei van kracht

Op 1 mei 2019 treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om
Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental
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Disorders (CMD) beschikbaar te maken. Zoals bekend wordt de IPS-methodiek
nu uitsluitend ingezet voor mensen met een ernstige psychische aandoening
(EPA). Nu komt onderzoekssubsidie beschikbaar waarmee zowel gemeenten
als UWV, in samenwerking met een GGZ-instelling, IPS kunnen inzetten voor
de CMD-doelgroep. Onlangs organiseerde de Programmaraad een webinar
waarbij de regeling uitgebreid werd toegelicht. Er is een overzicht gemaakt
van de gestelde vragen met antwoorden. Het webinar is terug te kijken. De
presentatiesheets van het webinar vindt u hier (pdf). Lees verder

Groningen: er gaat niets boven geduld en vasthoudendheid

Veel geduld en vasthoudendheid. Dat is nodig om mensen met psychische
kwetsbaarheid aan het werk te helpen. Dit is in een notendop de conclusie van
het mini-symposium ‘Samenwerken GGZ en Werk’ op 21 maart in Groningen.
Toch ontkomen we er niet aan met deze bijzondere doelgroep aan de slag te
gaan, vinden alle sprekers die ochtend. Al was het maar vanwege de
aantallen: in de arbeidsmarktregio Groningen-Noord Drenthe is ruim 40
procent van de mensen met een uitkering psychisch kwetsbaar. Lees verder

Ambassadeur Harry van de Kraats:
vereenvoudig en harmoniseer regelgeving

Harry van de Kraats was één van de sprekers
tijdens het mini-symposium ‘Samenwerken GGZ en
Werk’. Naast directeur van werkgeversvereniging
AWVN en directeur sociale zaken van VNO-NCW is
Van de Kraats ook ambassadeur voor het project
GGZ en Werk & Inkomen voor de regio Groningen-
Noord-Drenthe. “Mooi om te zien dat er on the spot
keihard gewerkt wordt”, oordeelt hij na afloop van
het symposium. Er is nog een lange weg te gaan en
veel uit te vinden, de inclusieve arbeidsmarkt staat
nog in de kinderschoenen, aldus Van de Kraats.
Volgens Van de Kraats draait het uiteindelijk om
twee kwesties. “Hoe kunnen we netwerken van
werkgevers bouwen waarin ze elkaar ondersteunen
en over de streep trekken? En: hoe komen we tot
vereenvoudiging van de aanpakken?” Lees verder

Meer samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten, focus op GGZ

De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is de afgelopen
jaren sterk uitgebreid, met name als het gaat om ouderenzorg, preventie en
geestelijke gezondheidszorg. Daarom hebben de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afgesproken om toe te
werken naar een sluitend samenwerkingsnetwerk waardoor inwoners in elke
regio verzekerd zijn van een goede samenwerking tussen gemeenten en
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zorgverzekeraars op zorg en ondersteuning. Dat kan lokaal en regionaal beter
worden georganiseerd dan via landelijk beleid, aldus VNG en ZN. Lees verder

Flevoland werkt vanuit de praktijk

In de arbeidsmarktregio Flevoland is het breed samengestelde Kernteam GGZ
– W&I de spil van de samenwerking. Naast UWV, gemeenten en GGz Centraal
nemen ook twee ervaringsdeskundigen en Kwintes, dat mensen met
psychiatrische of psychosociale problemen ondersteunt, bijvoorbeeld via
verschillende woonvormen, deel. Het Kernteam is ook een ‘springplank’ naar
de professionals van de organisaties die zij vertegenwoordigen. In de regionale
aanpak staat de praktijk centraal. “We zijn begonnen met het naast elkaar
leggen van beleidsplannen, maar daar zijn we snel mee gestopt. Het gaat
immers niet om de theorie, maar om wat we concreet willen doen”, aldus
projectleider Stephan van Iperen. Lees verder

Ambassadeur Guus van Weelden is blij met
de breed gedragen aanpak in Flevoland

Guus van Weelden is nu acht maanden lid van de
Raad van Bestuur van UWV. Daarvoor was hij
gedurende 35 jaar werkzaam in de zorg, de laatste
9 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van
GGz Breburg in Tilburg. Kort na zijn aantreden bij
UWV werd hij ambassadeur voor de regio Flevoland.
Begin dit jaar bezocht hij zijn regio en woonde een
vergadering van het zogenaamde Kernteam (het
projectteam) bij. Wat viel hem op? Werk is het
beste medicijn, dat dringt steeds meer door bij de
GGZ. Maar tegelijk nuanceert Van Weelden ook:
werk is niet de enige herstelbevorderende factor.
Hij vindt het belangrijk dat de instrumenten die
UWV en gemeenten kunnen inzetten meer worden
gelijkgetrokken. En dat aandacht wordt besteed aan
de onzekerheid die cliënten kunnen ervaren bij
werkhervatting. Lees verder

Welzijn op recept: blijf aandacht geven aan samenwerking

Jan Joost Meijs is arts en voorzitter van het landelijk kennisnetwerk Welzijn op
Recept. Tijdens de leerbijeenkomst van 16 april in Woerden nam hij de
aanwezigen mee langs de ervaringen van Welzijn op Recept. Dit initiatief,
gestart in 2010, beoogt om huisartsen of andere eerstelijnszorgverleners hun
patiënten door te laten verwijzen naar het welzijnswerk als zij daar baat bij
kunnen hebben. De welzijnscoach kan vervolgens activiteiten in de buurt of
wijk onder de aandacht brengen van de patiënt. Dat leidt tot vermindering van
de klachten, omdat er meer sociale contacten ontstaan, het zelfvertrouwen
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groeit, iemand zelf meer regie neemt en er weer een toekomstperspectief
ontstaat. Een groot succes dus, en leerzaam voor de samenwerking GGZ –
Werk & Inkomen, maar er zijn ook nog uitdagingen. Lees verder

Meer nadruk op preventie en vroegsignalering van EPA in Friesland

Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar en GGZ kan leiden tot een
lagere ziektelast bij de doelgroep met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
(EPA) en daarmee tot lagere kosten. GGZ Friesland, De Friesland
Zorgverzekeraar en de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-
Fryslân zijn (met betrokkenheid van het UWV en de NZa, de Nederlandse
Zorgautoriteit) een pilot aan het voorbereiden waarbij het FACT-team uit de
GGZ en de wijkteams van gemeenten geïntegreerd worden tot één team. In
deze pilot staan integraal samenwerken, de herstelvisie, preventief werken en
lage administratieve lasten centraal. Tijdens de Leerbijeenkomst van 16 april
jl. lichtten projectleider Pim Candel (bureau EHdK), Ludo Bosma
(gebiedsteammedewerker gemeente Súdwest-Fryslân) en Lex Wunderink
(psychiater/A-Opleider GGZ Friesland) de plannen toe. Lees verder

Bekostiging IPS

Sylvia van Drenth en Evelyn Wannet van bureau Twomorrow voeren in de
arbeidsmarktregio rond Arnhem IPS-trajecten uit voor GGZ-organisatie GGNet.
Zij zoeken naar een manier om IPS een bredere en steviger financiële basis te
geven. In een workshop tijdens de leerbijeenkomst op 16 april deelden zij hun
ervaringen. Samenwerken is pas echt samenwerken als de kosten worden
gedeeld, is hun stellige opvatting. Lees verder

Overig nieuws

Samen Sterk zonder Stigma publiceert factsheet voor klantmanagers
Banenafspraak: aantal banen voor mensen met arbeidsbeperking boven
verwachting, maar overheid blijft achter
Autisme en werk
Cognitieve training versterkt IPS
UWV evalueert inzet van ervaringsdeskundigen
Online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gelanceerd
EUSE conferentie "Transitions": The Next 25 Years of Supported
Employment

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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