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Begeleiding en coaching. Dat lijkt haast wel het thema van deze
nieuwsbrief. Niet vooropgezet. Maar dat dit begrippenpaar zo vaak
naar voren komt, geeft aan hoe belangrijk het is. De regio Zeeland
wordt belicht, inclusief het werkbezoek dat ambassadeur Kitty Jong,
vicevoorzitter van de FNV, daar onlangs bracht. De tijd nemen om
draagvlak te bouwen en tot een duurzaam plan te komen, ook voor
na de projectperiode, dat is kenmerkend voor de regio. Plus veel
aandacht voor begeleiding. Zeeland gaat in 2019 experimenteren
met lifecoaching, terwijl IPS wordt geherintroduceerd.

In de nieuwsberichten veel over (job)coaching. En UWV heeft een
handreiking ‘Noodzakelijke begeleiding bij arbeidsparticipatie’
gemaakt om te bepalen welke begeleiding een cliënt met een
arbeidsbeperking nodig heeft. Dat is handig en kan zeker helpen,
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hoewel de professionele visie van de begeleider zelf niet buiten beeld
mag raken. Tenslotte is het verder helpen van cliënten geen
invuloefening, maar stoelt het op goed contact, met cliënt en met
collega begeleiders. Desalniettemin is een ondersteunend instrument
zeer welkom. Zeker om de samenwerkende professionals op
dezelfde manier en met gebruik van dezelfde termen en taal naar de
situatie van een cliënt te laten kijken. Het mooie van de handreiking
‘Noodzakelijke begeleiding bij arbeidsparticipatie’ is dat het gericht is
op mogelijkheden en daarbij abstraheert van de aandoening waar
iemand mee te maken heeft.

Tenslotte bevat deze nieuwsbrief een aantal artikelen naar
aanleiding van de leerbijeenkomst van 1 november jl. in Woerden,
onder meer over het privacyprotocol waar de Programmaraad aan
werkt o.b.v. het werkproces van de regio Friesland en over de rol
van zorgverzekeraars. Hopelijk inspirerend leesvoer!

Ambassadeur Kitty Jong (FNV) over werkbezoek aan Zeeland

Op 14 september bezocht ambassadeur Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV,
Zeeland. Hoe kijkt ze daarop terug? Zij ziet het als haar persoonlijke missie
om zich in te zetten voor mensen die aan de kant staan. “Belangrijk is de
kwaliteit van banen. Daarom is het goed dat het geld van het ministerie is
ingezet voor een structureel plan.”

Hoe heb je het bezoek ervaren?
 “Als erg inspirerend. De Zeeuwse aanpak past in het beeld dat op regionaal

niveau zeer veel goede dingen gebeuren. Het plan is een echte poging om tot
een inclusieve arbeidsmarkt te komen. Een beetje tegen de klippen op, want
Zeeland is een lastige arbeidsmarktregio vanwege de krimp en de grote
afstanden. Ik ben blij dat het projectteam de tijd heeft genomen om een
toekomstbestendig plan te maken.”

 Lees meer
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Zeeland maakt werk van duurzame aanpak

Geen snelle slagen maar een duurzame aanpak
voor de toekomst. Op basis van dit uitgangspunt
heeft Zeeland een plan opgesteld voor het
versterken van de verbinding tussen GGZ en
arbeidsmarkt, met zes concrete acties. Komend jaar
starten proeftuinen voor lifecoaches en (in de
herkansing) IPS. Lees meer

Wacht niet, maar leg contact met zorgverzekeraars!

De leerbijeenkomst van 1 november jl. in Woerden werd geopend met een
arenagesprek over de betrokkenheid van zorgverzekeraars bij de regionale
projecten om mensen met een psychische aandoening beter, sneller en
duurzamer aan het werk te krijgen. Vertegenwoordigers van drie regio’s en
een zorgverzekeraar deelden hun ervaringen. Over het algemeen vinden de
regionale projectleiders de relatie met een zorgverzekeraar ingewikkeld, zo
blijkt onder meer uit onderzoek van Zinziz en het Verwey-Jonker Instituut.
Friesland is al een stap verder. Toen er contact was gelegd met De Friesland
Zorgverzekeraar leidde dat al snel tot een gezamenlijke pilot. 

 Lees verder

Drechtsteden: koppelen werk en behandeling levert veel op, ook
voor zorgverzekeraar

Werk is de beste zorg. Dat is het motto waarmee Drechtsteden en GGZ-
organisatie Yulius samenwerken. Zorgverzekeraar VGZ is daar nauw bij
betrokken, sterker: zij waren de aanjager van de samenwerking, enkele jaren
voordat de stimuleringsregeling in de meeste andere arbeidsmarktregio’s die
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rol vervulde. In een workshop tijdens de leerbijeenkomst van 1 november jl.
te Woerden vertelt regionaal projectleider Lenne van de Merwe over de
Drechtstedelijke aanpak en deelt zij tips en lessen. Het gaat niet vanzelf en
resultaten vergen investeringen. Maar de zorgkosten lijken flink af te nemen
door de betere samenwerking. “We hebben als gemeenten dus wel iets te
bieden aan zorgverzekeraars”, aldus Van de Merwe.

 Lees meer

Naar een privacyprotocol voor
gegevensuitwisseling: in Friesland begint de
victorie

Al meerdere malen kwam het thema
gegevensuitwisseling ter sprake in deze
nieuwsbrief. Niet verwonderlijk: zeker na de
introductie van de AVG wordt in het sociaal domein,
en zeker in de samenwerking tussen GGZ en Werk
& Inkomen, als snel verzucht: O jee, de privacy ….
En wordt de vraag gesteld: mogen we wel gegevens
uitwisselen van de wetgever en privacywaakhond
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? En hoe moet dat
dan?

Voorbeeldprotocol
 De Programmaraad werkt een privacyprotocol uit

onder begeleiding van een gespecialiseerde jurist.
Hierbij wordt het werkproces van de regio Friesland
als voorbeeld genomen waarbij ook de
casuïstiekbespreking onderdeel van is. Dit protocol
is dit jaar nog beschikbaar en vormt voor de andere
regio’s een stevige basis om, met mogelijk wat
aanpassingen naar gelang de specifieke regionale
omstandigheden, tot een eigen protocol te komen.
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Stap voor stap
 Tijdens de leerbijeenkomst van 1 november jl. in

Woerden gaf jurist Eric Schreuders alvast een
doorkijkje naar het privacyprotocol. “Natuurlijk
moet de juridische onderbouwing van
gegevensuitwisseling kloppen”, zegt hij. Maar het is
verkeerd om te beginnen met de vraag: ‘mag dat’?
De juiste volgorde is:

 1. Breng het werkproces precies in kaart
 2. Bepaal dan de juridische basis voor

gegevensuitwisseling
 3. Maak vervolgens een privacyprotocol

Lees verder

Projectmanager als regisseur

Tijdens de leerbijeenkomt op 1 november jl. in Woerden, deelde de
arbeidsmarktregio Haaglanden hoe zij het samenwerkingsproject GGZ en W&I
borgen na afloop van de subsidieperiode. Op voorhand is afgesproken geen
verlenging aan te vragen, maar te gaan voor structurele inbedding. De
samenwerking is daarom direct geïmplementeerd binnen de vier regionale
werkgeversservicepunten. Alja van Peursen, projectmanager van het
samenwerkingsproject en Kees Verhulst, voorzitter van de stuurgroep en
manager van het werkgeversservicepunt (WSP) Den Haag delen hoe de regio
dit regisseert. “Ik moet als projectmanager mezelf niet onmisbaar maken,
integendeel”, zegt Van Peursen. Zijn lessen:

• Ga niet rennen als er geen urgentie is, maar creëer urgentie
 • Managers, laat los en ga nadenken over de borging

 • Leidinggevenden: heb vertrouwen

Lees meer
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Handreiking begeleidingsnoodzaak

Met de handreiking ‘Noodzakelijke begeleiding bij arbeidsparticipatie’ kunnen
professionals (zoals arbeidsdeskundigen, jobcoaches, klantmanagers,
consulenten en psychologen) vaststellen wat er nodig is om mensen met een
ziekte of beperking aan het werk te helpen en te houden bij een gewone
werkgever. Aldus UWV in het nieuwste UWV Kennisverslag, waarin wordt
gerapporteerd over UWV-onderzoek onder gebruikers naar de ontwikkeling
van dit hulpmiddel. Dit onderzoek wijst uit:

De handreiking werkt als geheugensteun om alle relevante aspecten uit
te vragen.
De handreiking biedt een overzichtelijk format om de informatie in op te
tekenen.
Professionals zijn enthousiast over het samenvattend oordeel in de
handreiking: in 1 oogopslag wordt duidelijk op welke aspecten
begeleiding noodzakelijk is.

Lees meer

Regio’s zijn hard op weg met bevorderen arbeidsparticipatie van
mensen met psychische kwetsbaarheid

Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoek naar de 31 regionale projecten
gericht op optimale arbeidsparticipatie van cliënten met een psychische
kwetsbaarheid. Ondanks een soms moeizame start, waarbij de GGZ,
gemeenten en UWV randvoorwaarden voor de regionale samenwerking
moesten scheppen, wordt er inmiddels voortvarend aan de invulling gewerkt.
Lees meer

Overig nieuws

Jobcoaches gezocht voor uniek onderzoek
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Onderzoek naar werkervaringen arbeidsbeperkte werknemers
Jobcoaching bevordert duurzame arbeidsrelaties
Nieuwe website helpt werkgevers in Groot-Brittannië
Inspiratiegids gepresenteerd
Ondersteuning Programmaraad

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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