
Leerbijeenkomst Samenwerking 

GGZ en W&I



20%



• …van de mensen schreeuwt tegen navigatie - RTL

• … van kinderen ziet gescheiden vader niet meer -

CBS

• …van de Nederlanders krijgt te maken met 

depressie – Volkskrant

• … van de Nederlandse bevolking heeft 

psychische klachten 

20 procent …



• 43 procent van de Nederlandse bevolking 

krijgt te maken met psychische klachten 



SAMEN-WERKEN



Datum Stad Locatie

Dinsdag 6 november Amersfoort * Theater De Flint

Donderdag 8 november Eindhoven * Pullman Cocagne

Maandag 12 november Rotterdam Engels

Dinsdag 13 november Zwolle * Hotel Lumen

Maandag 19 november Haarlem Philharmonie

Bovenregionale bijeenkomsten

https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/uitnodiging-bovenregionale-

bijeenkomsten-samenwerking-ggz-en-wi

https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/uitnodiging-bovenregionale-bijeenkomsten-samenwerking-ggz-en-wi




SAMENWERKEN MET ZORGVERZEKERAARS



• Manon van der Wal – regio Friesland

• Machteld van de Wetering & Stephan van 

Iperen – regio Flevoland

• Lenne van de Merwe – regio Drechtsteden

• Peter van Zuidam – Zilveren Kruis

• Wendy van der Burg – VNG 

Deelnemers in de arena o.l.v. Peter van der Geer



• Hoe kun je met behulp van 

perspectiefwisseling een impuls geven aan 

de regionale samenwerking? - Montfortzaal

• Werkgeversfocus op mensen met een 

psychische kwetsbaarheid - Habsburgzaal 

• Samenwerking met zorgverzekeraars in de 

regio Drechtsteden - Van Rhenenzaal

Sessies voor de pauze



• Inbedding, borging en continuering van het 

project. Hoe? – Habsburgzaal 

• Privacy protocol bij samenwerking GGZ en 

W&I – Montfortzaal 

• Landelijke patronen in de samenwerking > 

wat betekent dat voor jou regio? – Van 

Rhenenzaal

Sessies na de pauze



• Presentaties volgende week dinsdag op 

www.samenvoordeklant.nl/psychische-

kwetsbaarheid-en-werk

• 31 exemplaren van het Perspectiefwisselspel 

voor de projectleiders

• Schrijf in voor de nieuwsbrief Samenwerking 

GGZ en W&I

Praktische zaken

http://www.samenvoordeklant.nl/psychische-kwetsbaarheid-en-werk
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