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Voorwoord

U bent professional, bestuurder, werkgever of ervarings-
deskundige en geïnteresseerd in de vraag hoe mensen met 
een psychische kwetsbaarheid kunnen worden ondersteund 
en begeleid naar duurzaam werk: het thema van dit 
Kennis- en Participatiefestival!  

Tijdens dit festival kunt u rond dit thema kennis en ervaring 
uitwisselen. U kunt kiezen uit een rijke diversiteit aan work-
shops en lezingen waarvan de onderwerpen mede bepaald 
zijn op basis van de behoefte vanuit de 35 arbeidsmarkt-
regio’s. De foyer is een ontmoetingsplaats en u kunt daar 
stands bezoeken. 

Inhoud
In dit programmaboekje vindt u een plattegrond en een 
overzicht met beschrijvingen van alle workshops en lezingen 
ingedeeld naar de speerpunten van het convenant Samen 
werken aan wat Werkt! Naar duurzaam werk voor mensen met 
een psychische kwetsbaarheid.

Zorg dat u op tijd bent bij de workshop van uw keuze want 
“Vol is vol”.
 
Heel veel inspiratie gewenst tijdens dit Festival!
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Inloop
Opening met staatssecretarissen van SZW en VWS
Ondertekening verbrede convenant en gesprek met 
betrokken partijen
Keynotespeaker: Vigdis Sveinsdottir.
Individual Placement and Support (IPS) for Patients with 
Moderate to Severe Mental Illness in Norway: Practice, 
research, and policy issues
Lunch
Besloten lunch café met bestuurders en directeuren van 
betrokken organisaties over de regionale uitvoering van en 
verbinding met het landelijke convenant “Samen werken aan 
wat werkt” 
1e ronde workshops en kennisdeling over onderzoek
Wissel 
2e ronde workshops en kennisdeling over onderzoek
Wissel 
3e ronde workshops en kennisdeling over onderzoek
Wissel 
Afsluiting met een film van de dag 
Borrel en netwerkgelegenheid

09.30
10.00

11.00

11.30
12.15

13.15
13.30
14.30
14.45
15.45
16.00
16.15

Programma
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Programma

ONTVANGST PLENAIR LUNCH RONDE 1 PAUZE RONDE 2 PAUZE RONDE 3 AFSLUITING
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12.15 - 13.15 UUR

P30  Samenwerking, best practices: 
 Integrale aanpak tussen GGZ en UWV.
 25 personen / UWV en Reinier van Arkel / Zaal 11

P14  Integrale aanpak voor kwetsbare jongeren
 Geen maximum aan deelnemers / Stroomopwaarts / Zaal 13

P30   Samenwerking: Hoe haal je meer uit je 
 casuïstiekbespreking?
 15 personen / ZINZIZ / Zaal 15

P18    Methodiek van Mensen Met Mogelijkheden: 
 samenwerken voor mens en werk.
 25 - 50 personen / Mensen Met Mogelijkheden, 
 Marea de Bruin, Linda ten Hove, Erik Verbart / Zaal 17

P31   Gemeente Amsterdam: Meedoen Werkt, Mix & Match en
 versterking ketensamenwerking.
 50 personen / Meedoen Werkt, Mix & Match, 
 Versterking ketensamenwerking / Zaal 19

P28  Verkenning van mogelijke aanpak werkgeverspilots 
 “Mensen met een psychische kwetsbaarheid”
 Geen maximum aan deelnemers / AWVN: Steven Hubeek,  
 Lisa Molenaar / Zaal Rode Geus

Bestuurderslunch
Alleen op uitnodiging / Zaal Galloway

LEZINGEN IN RONDE 1

P20   Participatiewet in de praktijk.
 Desiree Curfs, Directeur Participatiebedrijf 
 Stroomopwaarts / limousine 2

 Inleiding
 Prof .dr. Jaap van Weeghel

P19   Hoe kan herstel en arbeidsparticipatie van werknemers 
met psychische problemen worden bevorderd? 
Het perspectief van de werknemer, werkgevers en 
professionals.

 Dr. Margot Joosen / 15 min presentatie

P19   Duurzame inzetbaarheid: een de-stigmatiserende 
benadering van (mensen met) psychische klachten 

 Prof. dr. J.J.L. van der Klink en Drs. Patricia van Casteren / 
 15 min presentatie

P20   Stigma op psychische problemen als barrière voor
 arbeidsparticipatie, en mogelijke oplossingen voor 
 dit probleem 
 Dr. Evelien Brouwers / 15 min presentatie

 Tranzo: Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn / 
 Zaal Limousin 3 (wetenschapsarea)
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P32   Samenwerking: Regionale plannen, hoe staat het met   
het onderzoek? In gesprek over de eerste resultaten. 

 15 personen / ZINZIZ / Zaal 22

P14  Implementatie kwaliteitsstandaard Waardevolle 
 Daginvulling en Participatie.
 15 personen / Movisie / Zaal 24

P32  Samenwerken rondom IPS in Amsterdam.
 20 personen / GGZ, Nina Nijhof, Lia kroes, WSP Amsterdam /
 Zaal 26

P18  ‘Arbeid als medicijn’: Rol van werk bij gezondheid en herstel.
 Geen maximum aan deelnemers / Ard van Oosten, 
 Anita Hubner / Zaal 28

P33 Samenwerking: de inzet van ervaringsdeskundigen bij 
 UWV WERKbedrijf.
 25 personen / UWV, Peter Slaats, Boudewijn Borghuis, 
 Evert Spitz, Joep Vesters, Marieke van Keeken / Zaal 30

 Toeleiding en behoud van werk bevorderen

 Kennisdeling, onderzoek- en methodiekontwikkeling

 Destigmatisering

 Werkgevers betrekken en ondersteunen

 Bevorderen en ondersteunen van regionale samenwerking

Workshops & Lezingen / Ronde 1
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13.30 - 14.30 UUR

P33   Samenwerking: best practices: werk als Beste Zorg 
is Zinnige Zorg: een initiatief van VGZ, Sociale Dienst 
Drechtsteden en Yulius.

 Geen maximum aan deelnemers / Baanbrekend, Yulius /  
 Zaal 11

P28  Duurzaam plaatsen van mensen met een psychische  
 beperking: de reis door de bril van de werkgever.
 Geen maximum aan deelnemers / AWVN, Steven Hubeek,  
 Lisa Molenaar / Zaal 13

P14  Belemmeringen voor arbeidsparticipatie van werklozen
 met psychische klachten en wat te doen?
 25 personen / Drs. Yvonne Suykerbuijk en 
 Drs. Karen Nieuwenhuijsen / Zaal 15

P21  Meer Grip Op Werk: een online groepscursus voor
 bijstandsgerechtigden met milde depressieve klachten.
 25 personen / Trimbos / Zaal 17

P22   Instrument ter bevordering van arbeidsparticipatie: Aan 
het werk met WRAP.

 25 deelnemers / WRAP / Zaal 30

P28   Samen in gesprek met ervaringsdeskundige Bjorn over 
zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt.

 Geen maximum aan deelnemers / Asito, 
 Leonore Nieuwmeijer en Bjorn Scholten / Zaal Rode Geus

P26  “ Een stap voorbij de waanzin.” 
 25 - 30 personen / Henny Werter, Ruud Nijsten / 
 Zaal Galloway

LEZINGEN IN RONDE 2

P22   Herstel ontcijfert! Inzichten vanuit de wetenschap 
 Prof.dr. Stynke Castelein / Lentis/Rijksuniversiteit 
 Groningen, hoogleraar Herstelbevordering bij Ernstig 
 Psychische Aandoeningen / Zaal Limousin 2

 Inleiding 
 Prof dr. Han Anema / Het Kenniscentrum Verzekerings-
 geneeskunde (KCVG)

P23  Hoe GGZ-, Sociale zekerheids-, Arboprofessionals en
 beleidsmakers kunnen samenwerken om de
 arbeidsparticipatie van patiënten met een ernstige 
 psychische aandoening bevorderen. Lessen uit
 beleid, praktijk en onderzoek.
 Prof. Han Anema, Drs. Marcel Spijkerman, 
 Drs. Miljana Vukadin, Drs. Trees Juurlink, Dr. Harry Michon  
 / 45 min presentatie / Zaal Limousin 3 (wetenschapsarea)
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P26  Instrument voor duurzame reintegratie met CORAL 2.0
 30 personen / Samen Sterk zonder Stigma / Zaal 19

P21   Kennis en praktische tools: schulden oplossen met 
mensen in de maatschappelijke zorg.

 25 personen / Federatie Opvang, Tussenvoorziening 
 Utrecht en Divosa / Zaal 22                  

P21   Zelfhulpttool bij privacy- vraagstukken.
 Geen maximum aan deelnemers / Team UPP Programma   
 Sociaal domein / Zaal 24 

P34   Samenwerking, best practices: Aan de slag in Utrecht 
Werkt al 10 jaar! 

 30 personen / Lister / Zaal 26 

P15   Diversiteit benutten door bijzondere breinen in te zetten.
 Geen maximum aan deelnemers / GGZ Rivierenduinen / 
 Zaal 28

Workshops & Lezingen / Ronde 2

 Toeleiding en behoud van werk bevorderen

 Kennisdeling, onderzoek- en methodiekontwikkeling

 Destigmatisering

 Werkgevers betrekken en ondersteunen

 Bevorderen en ondersteunen van regionale samenwerking
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14.45 - 15.45 UUR

P34   Samenwerking GGZ en W&I: Implementeren en borgen 
van verandering in theorie en praktijk.

 Geen maximum aan deelnemers / Monique Wassenburg, 
 Ard van Oosten, Pearl Hartgers / Zaal 11

P16   Mental Health First Aid- Eerste hulp bij 
 psychische  problemen. 
 Geen maximum aan deelnemers / MHFA / Zaal 13                     

P27  De (arbeids-)kracht van ervaringsdeskundigen.
 Geen maximum aan deelnemers / Dr. Wilma Boevink 
 (Voorzitter Vereniging voor Ervaringsdeskundigen) / Zaal 15

P21   Meer Grip Op Werk: een online groepscursus voor
 bijstandsgerechtigden met milde depressieve klachten.
 25 personen / Trimbos / Zaal 17

P26  Instrument voor duurzame reintegratie met CORAL 2.0
 30 personen / Samen Sterk zonder Stigma / Zaal 19

LEZINGEN IN RONDE 3

P24   Jongeren met EPA in transitie. 
 Prof.dr. M.H.J. (Manon) Hillegers / Erasmus MC, 
 Afdelingshoofd, Hoogleraar, kinder- en jeugdpsychiater /  
 Zaal Limousin 2

 Inleiding.
 Prof dr. Fred Zijlstra

P24  Praktijkproef inclusief uitzendwerk. 
 Dr. Arjella van Scheppingen / 15 min presentatie

P25  De Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor. 
 Gemma van Ruitenbeek / 15 min presentatie

P25  De bouwstenen van de Inclusieve Werkplek. 
 Dr. Phillipe Nelissen / 15 min presentatie

 Universiteit van Maastricht / Centrum Inclusieve Arbeids- 
 organisatie / Zaal Limousin 3 (wetenschapsarea)
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P32   Samenwerking: Regionale plannen, hoe staat het met   
het onderzoek? In gesprek over de eerste resultaten. 

 15 personen / ZINZIZ / Zaal 22

P21   Zelfhulptool bij privacy- vraagstukken.
 Geen maximum aan deelnemers / Team UPP Programma   
 Sociaal domein / Zaal 24 

P18  Methodiek van Mensen Met Mogelijkheden: 
 samenwerken voor mens en werk.
 25 - 50 personen / Mensen Met Mogelijkheden, 
 Marea de Bruin, Linda ten Hove, Erik Verbart / Zaal 26

P23  Het (gemeentelijk) instrumentarium voor arbeids-
 inschakeling en de banenafspraak. 
 Geen maximum aan deelnemers / Ministerie SZW / Zaal 28

P33  Samenwerking: de inzet van ervaringsdeskundigen bij 
 UWV WERKbedrijf.
 25 personen / UWV, Peter Slaats, Boudewijn Borghuis, 
 Evert Spitz, Joep Vesters, Marieke van Keeken / Zaal 30

 Toeleiding en behoud van werk bevorderen

 Kennisdeling, onderzoek- en methodiekontwikkeling

 Destigmatisering

 Werkgevers betrekken en ondersteunen

 Bevorderen en ondersteunen van regionale samenwerking

Workshops & Lezingen / Ronde 3

P26  “Een stap voorbij de waanzin.” 
 25 - 30 personen / Henny Werter, Ruud Nijsten / 
 Zaal Galloway



1313

Stands in Foyer

12

CIAO
Centrum Inclusieve Arbeids Organisatie: Kennis en 
expertise delen om zoveel mogelijk organisaties om te 
vormen tot een inclusieve arbeidsorganisatie, waarin ook 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hun 
recht komen.

Dolhuys 
Museum van de geest in Haarlem

MHFA 
Mental Health First Aid: training eerste hulp aan iemand 
die psychische stoornis aan het ontwikkelen is of door 
psychische stoornis in crisis is beland.

MIND
WijzijnMind: Informatie, Inspiratie en Steun m.b.t 
psychische problemen.

Phrenos 
Kenniscentrum Phrenos beoogt, in nauwe samenwerking 
met partners in het werkveld, het persoonlijk herstel en de 
maatschappelijke participatie te bevorderen.

RIBW Alliantie / GGZ NL / Federatie Opvang
Motto RIBW Alliantie: ondersteunen onze sector met 
ontwikkelfaciliteiten voor innovaties, informatie, publicaties, 
belangenbehartiging en samenwerking met de branche
(genoten). GGZ nederland is de brancheorganisatie voor 
instellingen in de geestelijke Gezondheidszorg en 
verslavingszorg. De Federatie Opvang is de branche-
organisatie voor instellingen voor maatschappelijke 
opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang.

Samen Sterk zonder Stigma 
Hoe kunnen we het taboe op psychische stoornissen 
doorbreken met als doel discriminatie van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid tegen te gaan?

UWV Werkgeversdienstverlening
Doel is werkgevers helpen te voldoen in hun personeels-
behoefte om zo werkzoekenden aan de slag te helpen.

VvVE 
Vakvereniging voor Ervaringsdeskundigen: Wat kunnen 
ervaringsdeskundigen betekenen op het terrein van 
arbeidsintegratie en –participatie?
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Implementatie kwaliteitsstandaard Waardevolle 
Daginvulling en Participatie.
De module Waardevolle daginvulling is een kwaliteits-
standaard, ontwikkeld in opdracht van het Kwaliteitsnetwerk 
GGZ en vanuit perspectief van mensen met GGZ ervaring zelf. 
De bedoeling is dat het mensen met GGZ problematiek en 
professionals ondersteunt bij het maken van keuzes over 
waardevolle vormen van daginvulling in de samenleving.  
De module is gericht op het tot stand brengen van andere 
verbindingen om waardevolle daginvulling mogelijk te maken 
en een andere kwalitatieve toetsing van daginvulling. Er zijn 
al natuurlijk al allerlei vernieuwende vormen en individuele 
voorbeelden in Nederland. Welke kernelementen uit de 
module herkent u al in uw eigen praktijk? Welke 
aanknopingspunten ziet u voor ontwikkeling naar waarde-
volle daginvulling in uw eigen praktijksituatie? En welke 
(verbindende) condities zijn daarvoor nodig?
12.15 - 13.15 / 15 personen / Movisie / Zaal 24

Belemmeringen voor arbeidsparticipatie van 
werklozen met psychische klachten en wat te doen?
Veertig procent van de vangnetters in de Ziektewet ervaart 
psychische klachten. Vangnetters zijn een kwetsbare groep 
zonder (vaste) baan. Zij hebben meer sociale problemen en 
ervaren een slechtere gezondheid. Er is bij het Kennis-

 Integrale aanpak voor kwetsbare jongeren.
Om jongeren met een psychische kwetsbaarheid betere 
kansen te bieden, is een integrale preventieve aanpak nodig 
die de domeinen werk, inkomen, zorg en onderwijs overstijgt. 
We hebben georganiseerd dat er 1 aanspreekpunt is om 
school, werk en thuis als 1 geheel te overzien. Daardoor 
bieden we deze kwetsbare jongeren een stevige structuur. 
We delen graag onze ervaringen!
12.15 - 13.15 / Geen maximum aan deelnemers / 
Stroomopwaarts / Zaal 13

centrum Verzekeringsgeneeskunde een onderzoeksproject 
gestart om de belastbaarheid voor werk te verbeteren van 
vangnetters met psychische klachten. Het is daarbij ook de 
bedoeling om een GGZ interventieaanbod samen te stellen 
voor deze groep. Deze workshop start met een kort overzicht 
van dit project. Daarna wordt samen met de deelnemers 
nagedacht over mogelijke belemmeringen voor participatie. 
Wat maakt nou dat iemand nog niet kan werken? Hoe 
kunnen die belemmeringen worden verminderd? Welke 
behandelingen of begeleidingen kunnen effectief zijn? Hoe 
kan er dan het beste samengewerkt worden tussen UWV  
en GGZ?
13.30 - 14.30 / 25 personen / Drs. Yvonne Suykerbuijk en 
Drs. Karen Nieuwenhuijsen / Zaal 15

Diversiteit benutten door bijzondere breinen in  
te zetten.
Iedereen kent wel iemand met een bijzonder brein. Dat zijn 
mensen die anders denken: dwars, gedurfd, eigenwijs, slim, 
diep, snel, out of the box, verbindend, in beelden, associatief, 
nauwkeurig, innovatief, creatief, liefst onder hoge druk, met
hyperfocus etc. We herkennen ze in eerste instantie vaak aan 
eigenschappen als AD(H)D, autisme, hoogbegaafdheid, 
dyslexie en dyscalculie. Of aan stoornissen zoals manische 
depressie, depressie, psychose, etc. Nog te vaak worden zij 

uitgesloten en wordt hun bijdrage niet op waarde geschat.
Hoe kunnen we het anders denken van mensen met 
psychische problemen inzetten om hun inclusie en 
participatie in de samenleving te bevorderen? Een 
samenleving waarin anders denken afwijkt en waarin het 
protocol, de standaard en eenheidsdenken dominant zijn. 
Een samenleving die aan de ene kant de waarde van 
breindiversiteit onderschat en aan de andere kant complexe 
vraagstukken kent die juist vragen om anders denken.
Bijzondere Breinen begeleidt, bemiddelt en faciliteert bij het 
benutten van bijzondere denkkracht door inclusie van 
mensen die anders denken. In de workshop maakt u kennis 
met hoe de inzet van anders denken zowel intra- als 
extramuraal kan bijdragen aan inclusie en participatie van 
mensen met psychische problemen.
13.30 - 14.30 / Geen maximum aan deelnemers / 
GGZ Rivierenduinen / Zaal 28

Toeleiding en behoud 
van werk bevorderen
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In deze workshop wordt meer verteld over de MHFA NL, nut 
en noodzaak van MHFA, de ervaringen in de regio Utrecht, de 
opzet van de cursus zelf en de eerste ervaringen ermee. Met 
de aanwezigen wordt gediscussieerd over het nut van 
stigmabestrijding in relatie tot arbeidsparticipatie.
14.45 - 15.45 / Geen maximum aan deelnemers / MHFA / 
Zaal 13

Mental Health First Aid- Eerste hulp bij psychische 
problemen. 
Als iemand in zijn vinger snijdt of het hoofd stoot, dan pak je 
thuis de EHBO-koffer. Maar wat doe je als een
collega op je werk, een leerling op je school of een buur een 
paniekaanval krijgt of symptomen van depressie laat
zien? De cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ is een 
internationaal erkende cursus, waarin je leert hoe je eerste 
hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische 
problemen of aan mensen die in een crisis verkeren. In de 
cursus krijg je informatie over psychische problemen en er is 
veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Ook leer je 
hoe je kunt handelen wanneer iemand in een crisis verkeert. 
Na de cursus kun je iemand de helpende hand reiken; je kunt 
echt het verschil maken voor iemand die zich mogelijk heel 
eenzaam voelt in de problemen die hij ervaart.
Psychische problemen komen veel voor en belemmeren vaak 
een normale deelname aan het arbeidsproces. Door allerlei
vooroordelen over psychische problemen die er zijn, is de 
drempel voor het zoeken naar hulp hoog. MHFA kan helpen 
deze drempel te verlagen om zo in een vroeg stadium 
passende hulp te zoeken en te vinden.

17
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‘Arbeid als medicijn’: Rol van werk bij gezondheid  
en herstel.
Werk is belangrijk voor mensen. Werk kan gezondheid 
bevorderen en psychische problemen verminderen. Werk kan 
ook een oorzaak zijn bij het ontstaan en voortduren van 
psychische problemen. Het is daarom belangrijk om de 
invloed van werk te bespreken. In opdracht van het Netwerk 
Kwaliteitsontwikkeling GGZ is een nieuwe Generieke module 
ontwikkeld: ‘Arbeid als medicijn’. De module helpt bij het op 
gang brengen van het gesprek over werk tussen mensen met 
psychische problemen en hun behandelaar en/of andere 
betrokken professionals. Tijdens de workshop delen Ard van 
Oosten, psychiater en projectleider en Anita Hubner, 
medeontwikkelaar en ervaringsdeskundige persoonlijke 
ervaringen en gaan ze nader in op de rol van werk bij 
welbevinden, welzijn en herstel. Tenslotte wordt aandacht 
besteed aan de inzet van de gespreksleidraad ‘Arbeid als 
Medicijn’ en de wijze waarop je het gesprek over werk 
handen en voeten kunt geven.
12.15 - 13.15 / Geen maximum aan deelnemers / 
Ard van Oosten, Anita Hubner / Zaal 28

Methodiek van Mensen Met Mogelijkheden: 
samenwerken voor mens en werk.
“Mensen Met Mogelijkheden” van 21 beroepsgroepen biedt 
professionals een krachtige methode om met elkaar en de 
mens en werkgever waar het om draait meer arbeids-
participatie te realiseren. We gaan direct aan de slag met de 
methode. Hoe luisteren we naar het verhaal van de ervarings-
deskundige? Welke visie delen we met elkaar? Waar werken 
met elkaar naar toe? Welke kwaliteiten zetten wij in? Hoe 
communiceren we met elkaar? Hoe werken wij beter samen? 
Aan de hand van deze vragen leren we ons de methodiek 
eigen maken.
12.15 - 13.15 en 14.45 - 15.45 / 25 - 50 personen / 
Mensen Met Mogelijkheden, Marea de Bruin, 
Linda ten Hove, Erik Verbart / Zaal 17 (ronde 1) en 
zaal 26 (ronde 3)

Hoe kan herstel en arbeidsparticipatie van 
werknemers met psychische problemen worden 
bevorderd? Het perspectief van de werknemer, 
werkgevers en professionals. 
Psychische problemen zoals angst, overspanning, depressie 
en burn-out komen veel voor, en werknemers met deze 
klachten zitten vaak langdurig ziek thuis. Dat heeft nadelen 
voor de werknemer zelf, voor de werkgever en voor de 
maatschappij. Er is echter weinig kennis over wat er gebeurt 
voor en na de werkhervatting en wat hierbij volgens 
werknemers en andere betrokkenen belemmerende en 
bevorderende factoren zijn. Tevens is het herstel- en werk-
hervattingsproces een complex proces waarbij de 
betrokkenen allen een belangrijke invloed kunnen hebben op 
het resultaat. In het kwalitatieve onderzoek dat gepresenteerd 
wordt staat de vraag centraal wat er nodig is om herstel en 
arbeidsparticipatie van werknemers met psychische
problemen te bevorderen. Hierbij is het idee dat het 
inventariseren en bundelen van kennis en ervaringen van de 
verschillende betrokkenen, waaronder de werknemers zelf, 
de werkgever en professionals cruciaal is om antwoord te 
geven op deze vraag.
12.15 - 13.15 / Dr. Margot Joosen,  
Tranzo: Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn / 
Zaal Limousin 3 (wetenschapsarea)

 Duurzame inzetbaarheid: een de-stigmatiserende  
benadering van (mensen met) psychische klachten. 
De capability benadering bekijkt vraagstukken rondom 
duurzame inzetbaarheid vanuit de waarden die werk zou 
moeten toevoegen voor het individu en de organisatie. Het 
brengt een dialoog op gang tussen werkgever en werknemer, 
die niet gaat over klachten en beperkingen, maar gericht is 
op het realiseren van belangrijke werkwaarden. Onderzoek 
toont een verband aan tussen het kunnen vervullen van 
belangrijke werkwaarden en duurzame inzetbaarheid, 
welbevinden, verloopintentie en verzuim. Tijdens de workshop 
worden kort ingegaan op de kernconcepten van de capability 
benadering en voorbeelden van toepassingen uit de praktijk.
12.15 - 13.15 / Prof. dr. J.J.L. van der Klink en Drs. Patricia 
van Casteren, Tranzo: Wetenschappelijk centrum voor zorg 
en welzijn / Zaal Limousin 3 (wetenschapsarea)

Kennisdeling, 
onderzoek- en methodiek-
ontwikkeling
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Participatiewet in de praktijk    
Presentatie invulling Pwet: hoe om te gaan met keuzes in de 
uitvoering. In 2015 is het Participatiebedrijf Stroomopwaarts 
opgericht. Het participatiebedrijf van Maassluis, Vlaardingen 
en Schiedam waar we de Participatiewet, Wet SHV, WSW en 
inkomensondersteuning en armoedebeleid uitvoeren. Door 
de komst van de Pwet werden we als uitvoeringsorganisatie 
geconfronteerd met een toenam van het aantal klanten met 
een psychische kwetsbaarheid. Wat vraagt dat van onze 
organisatie en hoe proberen we daar zo goed mogelijk 
invulling aan te geven. Hoe herkennen we de kwetsbare 
klant? Hoe passen we daar onze dienstverlening op aan? En 
hoe kunnen we binnen wettelijke kaders toch de juiste 
dingen doen? We geven een kijkje in onze keuken.
12.15 - 13.15 / Desiree Curfs, Directeur Participatiebedrijf 
Stroomopwaarts / limousine 2 

Stigma op psychische problemen als barrière voor
arbeidsparticipatie, en mogelijke oplossingen voor  
dit probleem.
Dat veel mensen met psychische problemen (tijdelijk) niet aan 
het arbeidsproces deelnemen komt niet enkel door hun
aandoening, maar ook door het stigma dat rust op psychische 
problemen. In Nederland is nog nauwelijks wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar dit onderwerp, maar van buitenlands 
onderzoek kunnen we veel leren. In de presentatie wordt
ingegaan op wat bekend is uit internationaal onderzoek op dit 
terrein. Na een bespreking van het concept stigma en het
achterliggende mechanisme zullen de gevolgen en mogelijke 
oplossingen voor dit probleem worden uitgelegd. Tot slot 
wordt kort de stand van zaken rond Nederlands onderzoek 
toegelicht.
12.15 - 13.15 / Dr. Evelien Brouwers, Tranzo: 
Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn / 
Zaal Limousin 3 (wetenschapsarea)

Meer Grip Op Werk: een online groepscursus  
voor bijstandsgerechtigden met milde depressieve 
klachten.
Meer Grip Op Werk is een online groepscursus van de 
Stichting Grip op je Dip. Speciaal ontwikkeld voor bijstands-
gerechtigden met milde depressieve en/of angstklachten, 
die hen belemmeren in het zoeken, vinden en behouden van 
werk. De cursus is gericht op zowel klachtenreductie als op 
arbeidsparticipatie, waarbij beide aspecten elkaar positief 
beïnvloeden. Meer Grip Op Werk is gebaseerd op het 
bewezen effectieve Gripopjedip.nl en is recent verder 
doorontwikkeld door het te combineren met bewezen 
effectieve re-integratie-elementen. Deelnemers aan de 
cursus worden aangemeld door klantmanagers en verder 
online begeleid door getrainde GGZ-professionals. Het is een 
integrale aanpak waar de werelden van GGZ en Werk & 
Inkomen samenkomen. Er loopt momenteel een 
ZonMwonderzoek naar de effectiviteit. In de workshop wordt 
de cursus verder toegelicht, laten we een demo zien van de 
online groepscursus en discussiëren we over de praktijk van 
online dienstverlening en de samenwerking tussen de 
verschillende professionals.
13.30 - 14.30 en 14.45 - 15.45 / 25 personen / Trimbos / 
Zaal 17

 Kennis en praktische tools: schulden oplossen met  
mensen in de maatschappelijke zorg.
In deze workshop krijg je kennis over schuldhulpverlening  
en over hoe professionals inkomen en schulden kunnen 
bespreken met cliënten. Daarnaast krijg je praktische tools 
aangereikt om basiszaken te regelen, heel globaal de 
schuldenproblemen inzichtelijk te maken en gaan we in 
gesprek over wat een hulpverlener kan doen op inkomen/
schulden en wanneer een doorverwijzing nodig is.  
Door-verwijzing is vaak noodzakelijk : schulden zijn  
complex probleem.
13.30 - 14.30 / 25 personen / Federatie Opvang, 
Tussenvoorziening Utrecht en Divosa / Zaal 22   

Zelfhulpttool bij privacy- vraagstukken.
Bij nieuwe aanpakken voor arbeidsparticipatie lopen 
organisaties vaak tegen privacyvraagstukken aan. Veel tijd 
gaat dan verloren aan discussies of dure bureaus. In deze 
workshop krijgt je een zelfhulptool aangereikt. Die je helpt bij 
het analyseren van het vraagstuk en in veel gevallen zal leiden 
tot een oplossing.
13.30 - 14.30 en 14.45 - 15.45 / Geen maximum aan 
deelnemers / Team UPP Programma Sociaal domein / Zaal 24
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Herstel ontcijfert! Inzichten vanuit de wetenschap.
Prof.dr. Stynke Castelein gaat in haar lezing in op het 
bevorderen van herstel bij mensen met ernstige psychische 
aandoeningen. Door psychische klachten ervaren mensen 
problemen op gebieden zoals wonen, werk en sociale 
contacten. Ook is hun persoonlijke balans verstoord. Om 
herstel te bevorderen is een brede aanpak nodig, met 
aandacht voor symptomatisch, maatschappelijk én 
persoonlijk herstel. Castelein zal in haar lezing herstel  
dan ook ‘breed aanpakken’ met aandacht voor zowel 
epidemiologisch onderzoek als interventie-onderzoek in  
de dagelijkse GGZ-praktijk. Ze zal ingaan op vragen als:  
Welke factoren bevorderen en belemmeren herstel? Wat 
bepaalt het beloop? Welke interventies kunnen dit beloop
beïnvloeden? In haar lezing stippelt zij een koers uit naar 
meer herstel op alle fronten met inzichten vanuit
de wetenschap.
13.30 - 14.30 / Prof.dr. Stynke Castelein / Lentis/
Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar Herstelbevordering 
bij Ernstig Psychische Aandoeningen / Zaal Limousin 2

 Instrument ter bevordering van arbeidsparticipatie: 
Aan het werk met WRAP.
Voor iedereen die wil weten en ervaren wat WRAP is, wat 
WRAP kan betekenen in het sociale domein en op het terrein 
van participatie en inclusie. WRAP is een instrument voor 
zelfonderzoek om in beeld te krijgen wanneer je je goed 
voelt, wat je kan doen om dat te onderhouden en om weer 
terug te komen bij je goede ik wanneer het minder met je 
gaat. WRAP is een heel concreet instrument dat bestaat uit 
een aantal actieplannen om eigen welbevinden te onder-
steunen. Een WRAP groeit mee met iemands eigen 
ontwikkeling en kan altijd aangepast en aangevuld worden 
aan de veranderende omstandigheden en eigen ontwikkeling. 
WRAP wordt aangeboden door geschoolde WRAP Faciltators.
De sessie levert de deelnemers kennis op over de essentie 
van WRAP en de toepasbaarheid in de verschillende 
contexten. Het biedt zicht op de mogelijkheden die WRAP 
biedt om te ondersteunen bij de participatie en het nemen 
van meer eigen regie: door aan de slag te gaan met WRAP 
kunnen zij hun eigen wensen en mogelijkheden voor 
participatie scherper in beeld krijgen om daar vervolgens in 
de praktijk mee aan de slag te gaan. De sessie biedt tevens 
kennis over hoe je WRAP kan implementeren in je organisatie.
13.30 - 14.30 / 25 deelnemers / WRAP / Zaal 30

Hoe GGZ-, Sociale zekerheids-, Arboprofessionals en
beleidsmakers kunnen samenwerken om de arbeids-
participatie van patiënten met een ernstige psychische 
aandoening bevorderen. Lessen uit beleid, praktijk 
en onderzoek.
Presentaties en discussie over onderzoek en voorbeelden uit 
beleid en praktijk over initiatieven ter bevordering van
arbeidsparticipatie van personen/patiënten met een 
psychische kwetsbaarheid, in het bijzonder EPA en borderline
persoonlijkheidsstoornissen. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn:
•  Subsidieregeling IPS van het UWV met beschrijving van de 

kenmerken van deelnemers en voorlopige cijfers over
 plaatsing in betaald werk
•  Ervaringen van stakeholders/professionals met de 

subsidieregeling, met name de samenwerking GGZ-
gemeente en UWV (organisatorische strategie) en de 
financiële prikkels (pay for performance)

•  Kwalitatief onderzoek naar barrières en bevorderende 
factoren voor participatie in regulier betaald werk volgens

 patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis,  
 GGZ professionals en verzekeringsartsen.
13.30 - 14.30 / Prof. Han Anema, Drs. Marcel Spijkerman, 
Drs. Miljana Vukadin, Drs. Trees Juurlink, Dr. Harry Michon / 
Zaal Limousin 3 (wetenschapsarea)

Het (gemeentelijk) instrumentarium voor arbeids-
inschakeling en de banenafspraak. 
Gemeenten kunnen verschillende instrumenten inzetten om 
mensen te ondersteunen richting werk. Hiermee kan de
arbeidsparticipatie van mensen, ook van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid, worden vergroot. Tijdens deze
sessie, bedoeld voor functionarissen van GGZ-instellingen, 
krijgt u een toelichting op het instrumentarium dat 
gemeenten kunnen inzetten. Ook zal een toelichting worden 
gegeven op de banenafspraak en de instrumenten die voor 
de doelgroep van de banenafspraak beschikbaar zijn.
14.45 - 15.45 / Geen maximum aan deelnemers /
SZW, Linda de Bruin / Zaal 28
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Praktijkproef inclusief uitzendwerk. 
Uitzendorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen in het 
naar werk begeleiden van Wajongeren. Twee uitzend-
organisaties hebben een op de doelgroep aangepaste 
uitzendformule ontwikkeld en toegepast. Het onderzoek van 
Arjella van Scheppingen beschrijft de bevindingen van zowel 
een aanbodgerichte als vraaggerichte aangepaste 
uitzendformule. Voor dit onderzoek zijn 73 Wajongeren 
afkomstig van een a-select bestand UWV regio Amsterdam 
benaderd. Zij werden ad random toegewezen aan
een aanbodgerichte dan wel vraaggerichte aangepaste 
uitzendformule. Onderzocht is hoe de Wajongeren deze 
praktijkproef doorliepen. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen drie fasen: een voorbereidende, een socialisatie en 
een consolidatie fase. Wie zijn die jongeren eigenlijk? Wat is 
hun achtergrond? Welke aanpassingen hebben zij nodig in 
het werk? Wat zijn redenen van uitval of stagnatie in de 
diverse fasen? En wat zijn overall succesfactoren en 
belemmeringen in de toegepaste aangepaste uitzend-
formules? Dat zijn de vragen waar we in de workshop  
op ingaan.
14.45 - 15.45 / Dr. Arjella van Scheppingen, Centrum 
Inclusieve Arbeidsorganisatie / Zaal Limousin 3 
(wetenschapsarea)

 Jongeren met EPA in transitie. 
Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) ontstaan tussen 
het 15 en 25ste levensjaar. In deze levensfase volgen 
jongeren een opleiding of starten met hun eerste baan, 
ontwikkelen ze zich sociaal en is meer zelfstandigheid een 
logische volgende stap. Voor jongeren met een EPA
verloopt het zetten van deze stappen niet altijd 
vanzelfsprekend. Er wordt een lacune gesignaleerd in 
passende ondersteuning voor deze kwetsbare populatie. 
Gemeenten, die vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk zijn 
voor jongeren tot 18 jaar, doen een beroep op vaardigheden
zoals eigen kracht en initiatief. Vaak ontbreekt dit als gevolg 
van psychopathologie en een beperkt netwerk. Vanuit 
psychiatrisch oogpunt wordt deze problematiek op 
interactieve wijze besproken.
14.45 - 15.45 / Prof.dr. M.H.J. (Manon) Hillegers, 
Erasmus MC, Afdelingshoofd, Hoogleraar, kinder- en 
jeugdpsychiater / Zaal Limousin 2

De Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor. 
De MW©M is ontwikkeld als assessmentinstrument voor 
mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimum-
loon te verdienen ten behoeve van hun begeleiding en 
ontwikkeling naar en in werk. Zoals voor ieder instrument 
geldt, moet zeker zijn dat het instrument betrouwbaar en 
valide is. Tijdens deze workshop krijgt u toelichting op de 
resultaten van dit onderzoek.
14.45 - 15.45 / Gemma M.C. van Ruitenbeek, Onderzoeker 
Arbeid & Organisatie Psychologie Maastricht /University, 
Managing Director CIAO / Zaal Limousin 3 (wetenschapsarea)

De bouwstenen van de Inclusieve Werkplek. 
In het kader van de Participatiewet is een sociaal plan van 
kracht dat moet leiden tot het creëren van 125.000 banen 
voor mensen met beperkingen in 2026. Veel organisaties 
slagen in het creëren van werk, maar het behoud van werk 
blijkt lastig. Omdat er weinig bekend is over welke factoren 
van belang zijn voor baanbehoud van mensen met 
beperkingen, ligt de focus van het promotieonderzoek van 
Philippe Nelissen op de bouwstenen die duurzame 
inzetbaarheid bevorderen. Uit dit onderzoek blijkt dat 
individuele kenmerken zoals hulpgedrag en pro-sociale 
motivatie, maar ook teamkenmerken zoals het werkklimaat 
het succes op een inclusieve werkplek verhogen.
14.45 - 15.45 / Dr. Phillipe Nelissen, Centrum Inclusieve 
Arbeidsorganisatie / Zaal Limousin 3 (wetenschapsarea)
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“Een stap voorbij de waanzin.” 
De kloof tussen de samenleving en mensen met een 
langdurige achtergrond in de GGZ – behorend tot de meest 
kwetsbare groepen van de samenleving – groeit (SCP, 2017; 
GGDHM, 2010). Betrokken organisaties, professionals, 
werkgevers/ondernemers, ervaringsdeskundigen en politici 
doen wat binnen hun mogelijkheden ligt. Ondertussen is de 
verwachting dat het aantal mensen met een psychische 
aandoening de komende jaren toeneemt. De kosten van 
psychische aandoeningen (zorg; arbeidsongeschiktheid; 
ziektekosten; productieverlies) werden door de OESO (2014) 
voor Nederland geschat op jaarlijks 20 miljard. We bieden 
een handreiking voor de toekomst van (arbeids-)participatie 
van mensen met een langdurige GGZ-achtergrond. Dit ligt 
niet bij de korte termijn, of snelle resultaten voor 
afzonderlijke belanghebbenden, doch “Een stap voorbij de 
waanzin” van ons allen. Het platform richt zich met Dialoog- 
en Netwerkbijeenkomsten (arbeids-)participatie op bewust-
wording, samenlevingsbelang, concrete stappen hier en nu, 
verbinding, erkenning van ieder betrokkene, evolueren etc. 
Onze Leidse overheid stelt ‘Wat Platform SamenWerken doet 
gaat vooraf aan wat wij doen.’ www.platformsamenwerken.nl
13.30 - 14.30 en 14.45 - 15.45 / 25 - 30 personen / Henny 
Werter, Ruud Nijsten / Zaal Galloway

Instrument voor duurzame reintegratie 
met CORAL 2.0
Het kan een lastige kwestie zijn voor een (potentiële) 
werknemer: vertel je op je werk of bij een sollicitatie over je 
psychische aandoening of niet? En áls je open bent: wat 
vertel je dan, op welk moment en aan wie? CORAL 2.0 helpt 
bij deze persoonlijke afwegingen waarmee vrijwel iedere 
potentiële werknemer met een psychische aandoening 
geconfronteerd wordt. Als professional is het belangrijk je 
(potentiële) werknemer met een psychische aandoening zo 
goed mogelijk (naar werk) te kunnen begeleiden. Kennis over 
de psychische problemen, mogelijke barrières en vertrouwen 
zijn van belang voor de kwaliteit van je dienstverlening.
13.30 - 14.30 en 14.45 - 15.45 / 30 personen / 
Samen Sterk zonder Stigma / Zaal 19

De (arbeids-)kracht van ervaringsdeskundigen.
Mensen met een ingrijpende psychische kwetsbaarheid 
ontwikkelen zich in toenemende mate tot eigenaar van hun 
ervaringen. Wat is ervaringsdeskundigheid? Wat kunnen 
ervaringsdeskundigen betekenen op het terrein van 
arbeidsintegratie en –participatie? Wat komt er zoal bij 
kijken? Voorbeelden uit de praktijk van vruchtbare co-creatie 
tussen professionals en ervaringsdeskundigen komen aan  
de orde. Ook wordt kort het bestaan en doel van de 
Vereniging voor Ervaringsdeskundigen besproken.
14.45 - 15.45 / Geen maximum aan deelnemers / 
Dr. Wilma Boevink (Voorzitter Vereniging voor 
Ervaringsdeskundigen) / Zaal 15

Destigmatisering
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Duurzaam plaatsen van mensen met een psychische 
beperking: de reis door de bril van de werkgever.
Een werkgever wil meer mensen met een psychische 
kwetsbaarheid plaatsen. Welke stappen zijn er te zetten, hoe 
kan hij dit aanpakken? Tijdens de workshop stellen we een 
klantreis vanuit het perspectief van de werkgever op. Welke 
stappen zijn er te zetten, en welke partners komt hij tijdens 
het proces tegen en hoe kunnen partijen elkaar effectief 
ondersteunen? Het doel is om te komen tot een leidraad en 
onderliggende handreikingen die werkgevers en partners 
ondersteunen om meer mensen met een psychische 
kwetsbaarheid te plaatsen. De leidraad gaat gebruikt worden 
in de werkgeverspilots die AWVN en De Normaalste Zaak in 
samenwerking met gemeenten, UWV en GGZ in een aantal 
arbeidsmarktregio’s gaan starten
13.30 - 14.30 / Geen maximum aan deelnemers / AWVN, 
Steven Hubeek, Lisa Molenaar / Zaal 13

Verkenning van mogelijke aanpak werkgeverspilots 
“Mensen met een psychische kwetsbaarheid.” 
Aankomende zomer starten AWVN en De Normaalste Zaak 
in samenwerking met gemeenten, UWV en GGZ pilots in een 
aantal arbeidsmarktregio’s om te komen tot meer 
(structurele) aandacht van werkgevers voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Doel van de pilots is ervaring op 
te doen op welke wijze werkgevers meer duurzame 
plaatsingen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 
kunnen realiseren en wat werkgevers hierbij nodig hebben. 
De workshop richt zich op regio’s die overwegen om aan de 
pilot mee te doen en heeft tot doel de opzet van de pilots 
door te spreken en verder uit te diepen.
12.15 - 13.15 / Geen maximum aan deelnemers / AWVN: 
Steven Hubeek, Lisa Molenaar / Zaal Rode Geus

Samen in gesprek met ervaringsdeskundige Bjorn 
over zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt.
Een gesprek met Bjorn Scholten. Bjorn is in 2012 als 
eigenaar / leidinggevende met een rijk sociaal leven in een 
depressie geraakt en na 4 jaar met kleine stappen weer aan 
het terugkeren op de arbeidsmarkt. Het verhaal van Bjorn 
maakt duidelijk dat een depressie iedereen kan overkomen. 
Hij vertelt wat het met hem doet, hoe hij benaderd wordt en 
wil worden en wat hem wel en niet helpt bij terugkeer in de 
maatschappij, waar werk een belangrijk onderdeel van is. 
Ook zal hij vertellen over wat de regels met hem doen en 
waarom deze veelal belemmerend werken in zijn herstel en 
integratie. Deze sessie vindt plaats in de vorm van een 
interview waarbij vooral vanuit de zaal vragen gesteld 
kunnen worden.
13.30 - 14.30 / Geen maximum aan deelnemers / 
Asito, Leonore Nieuwmeijer en Bjorn Scholten / 
Zaal Rode Geus

Werkgevers betrekken 
en ondersteunen
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Samenwerking: Hoe haal je meer uit je 
casuïstiekbespreking?
Veel regio’s gebruiken casuïstiekbespreking als middel om de 
samenwerking tussen Werk & Inkomen en GGZ te versterken. 
Of benutten casuïstiek om de route naar werk voor echte 
cliënten te realiseren. Hoe zorgt u ervoor dat de casuïstiek-
bespreking ook optimaal bijdraagt aan het bereiken van uw 
doel(en)? Wat betekent dit voor de voorbereiding, begeleiding 
en opvolging van de casuïstiekbespreking? In deze workshop 
gaan we op een interactieve manier aan de slag met 
belangrijke randvoorwaarden van de casuïstiek-bespreking 
en welke aanpak in de context van uw regio past. Ook 
besteden we aandacht aan veel voorkomende valkuilen bij 
casuïstiekbespreking en manieren om die te omzeilen. 
Deelnemers ontvangen een ‘mini-toolkit’ voor effectieve 
casuïstiekbesprekingen.
12.15 - 13.15 / 15 personen / ZINZIZ / Zaal 15

Samenwerking, best practices: 
Integrale aanpak tussen GGZ en UWV.
Reinier van Arkel, UWV Den Bosch en ZINZIZ hebben een 
aanpak ontwikkeld waarin behandeling en re-integratie 
integraal worden aangeboden aan cliënten uit de 
specialistische GGZ met een UWV uitkering. De aanpak heeft 
positieve effecten op de mate van participatie van cliënten, 
leidt tot meer aandacht voor werk binnen de GGZ behandeling 
en een verbeterde samenwerking tussen GGZ, UWV en 
re-integratiebedrijven. In de workshop delen de verschillende 
professionals en een cliënt hun ervaringen met deze integrale 
aanpak. Ook staan we stil bij kritische succesfactoren van 
deze aanpak die als eerste een concrete invulling heeft 
gegeven aan het convenant tussen UWV en GGZ.
12.15 - 13.15 / 25 personen / UWV en Reinier van Arkel / 
Zaal 11

 Gemeente Amsterdam: Meedoen Werkt, Mix & Match 
en versterking ketensamenwerking.
1. De gemeente Amsterdam is in 2015 gestart met het 
programma ‘Meedoen Werkt’. Doel van het programma is 
Amsterdammers die het niet lukt om op eigen kracht te 
participeren (weer) mee te laten doen in de stad en de 
mogelijkheid te bieden stappen te zetten in hun ontwikkeling. 
Aanleiding was de constatering dat er veel aandacht en 
ondersteuning is voor mensen die participeren vanuit een 
zorgaanbod of richting werk, maar dat er tussen zorg en 
werk geen verbindende werkwijze is en ondersteuning 
ontbreekt. Er zijn daardoor te weinig kansen en moge-
lijkheden voor mensen om zich in kleine stappen vanuit zorg 
(dagbesteding) richting werk te ontwikkelen, of om soms 
even een stapje terug te doen. Ook was er weinig aan-
dacht voor mensen die niet op eigen kracht kunnen 
participeren maar voor wie zorg of re-integratie niet aan de 
orde is. Zij dreigden uit beeld te raken en in een isolement te 
raken, met sociale en maatschappelijke kosten tot gevolg. 
Het programma is erop gericht om het continuüm van zorg 
en werk te versterken, deze mensen in beeld te krijgen, 
nieuw/extra participatieaanbod te ontwikkelen en mensen te 
matchen op een passende plek. Met als doel om alle 

Amsterdammers weer mee te laten doen en een 
betekenisvolle daginvulling. Binnen dit programma is middels 
een co-design aanpak gekomen tot een aantal experimenten 
om te onderzoeken hoe deze participatie kan worden vergroot. 
Tijdens de workshop wordt het programma toegelicht en 
worden de ‘lessons learned’ gedeeld.

2. Twee vertegenwoordigers van één van deze experimenten 
‘Werk is Dichterbij dan je Denkt’ zijn aanwezig om verslag te 
doen van hun ervaringen en ‘Mix & Match’ als één van de 
gebruikte methodes.

3. Daarnaast is als een spin-off van het experiment ‘Werk is 
Dichterbij dan je Denkt’ in Amsterdam Noord een pilot 
gestart omde ketensamenwerking te versterken. Op basis 
van een aantal casussen wordt in deze pilot gekeken tegen 
welke (systeem)belemmeringen we in de samenwerking 
aanlopen met als doel om die belemmeringen op te lossen.
12.15 - 13.15 / 50 personen / Meedoen Werkt, 
Mix & Match, Versterking ketensamenwerking / Zaal 19

Bevorderen en onder-
steunen van regionale 
samenwerking
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Samenwerken rondom IPS in Amsterdam.
Tijdens de sessie willen we u informeren in inspireren met de 
goede samenwerking rondom IPS in Amsterdam met het 
UVW, gemeente en de twee GGZ aanbieders. Wat levert deze 
samenwerking op en hoe komt dit IPS en klanten ten goede? 
De samenwerking wordt op diverse niveaus belicht. 
Vervolgens gaat u zelf aan de slag met de samenwerking in 
uw eigen regio. Middels een interactieve werkvorm hopen 
we u input mee te geven om in uw eigen regio, met eigen 
samenwerkingspartners verder uit te werken.
12.15 - 13.15 / 20 personen / GGZ, Nina Nijhof, Lia kroes, 
WSP Amsterdam / Zaal 26

 Samenwerking: Regionale plannen, hoe staat het met 
het onderzoek? In gesprek over de eerste resultaten. 
ZINZIZ en Verwey-Jonker voeren samen een onderzoek uit 
naar de regionale samenwerking tussen GGZ en W&I. Dit 
onderzoek loopt parallel aan de uitvoering van de projecten 
in de 31 regio’s. Het onderzoek heeft twee hoofddoelen;
•  Praktische kennis delen zodat de regio’s van elkaar kunnen 

leren en die de uitvoering van de plannen ten goede komt.
•  Inzicht geven in de (landelijke en regionale) ontwikkelingen 

rondom de samenwerking GGZ en Werk & Inkomen. We
 kijken daarbij naar het proces en het resultaat.

Een eerste interviewronde met alle projectleiders is 
afgerond. In deze workshop worden de eerste (voorzichtige) 
resultaten gepresenteerd. Over een paar opvallende uit-
komsten wordt in gesprek gegaan. Hoe herkenbaar zijn de 
resultaten? Hoe gaat dat in uw organisatie of regio? Hoe 
kunnen we deze resultaten gebruiken voor de voortgang  
van het project?
12.15 - 13.15 en 14.45 - 15.45 / 15 personen / ZINZIZ /
Zaal 22

Samenwerking: de inzet van ervaringsdeskundigen 
bij UWV WERKbedrijf.
Na de inleiding door een arbeidsdeskundige gaan we aan 
de slag in vier groepjes met stellingen over de meerwaarde 
van ervaringsdeskundigheid binnen UWV WERKbedrijf.
Een manager werkzoekenden diensten, een adviseur 
intensieve dienstverlening en twee adviseurs met ervarings-
deskundige expertise begeleiden de discussie vanuit het 
eigen vakgebied. Denk daarbij aan thema’s als: waar zetten 
zij ervaringsdeskundigen in? Wat is er nu al aan effecten 
zichtbaar bij klanten, bij collega’s, bij UWV zelf en bij 
organisaties in de regio, zoals GGZ, RIBW en cliënten-
organisaties? En wat vinden de ervaringsdes-kundigen er 
zelf van? Aan het eind van de sessie is er een korte c
entrale terugkoppeling.
12.15 - 13.15 en 14.45 - 15.45 / 25 personen / 
UWV, Peter Slaats, Boudewijn Borghuis, Evert Spitz, Joep 
Vesters, Marieke van Keeken / Zaal 30

Samenwerking: best practices: werk als Beste Zorg is 
Zinnige Zorg: een initiatief van VGZ, Sociale Dienst 
Drechtsteden en Yulius.
Een korte weergave wat Werk Als Beste Zorg inhoudt en hoe 
het als Zinnige zorg Project ontstaan op initiatief van VGZ.
Wat kenmerkt de begeleiding door Werk als Beste Zorg van 
mensen met psychische klachten? Via een “kahoot quizz” 
wordt de kennis over GGZ op de proef gesteld en wordt een 
discussie gevoerd aan de hand van stellingen.
13.30 - 14.30 / Geen maximum aan deelnemers / 
Baanbrekend, Yulius / Zaal 11
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 Samenwerking GGZ en W&I: Implementeren en 
borgen van verandering in theorie en praktijk.
Door beter met elkaar samen te werken kunnen 
professionals uit de GGZ en hun Werk & Inkomen-collega’s 
van UWV en gemeenten grote stappen zetten op weg naar 
een inclusieve arbeidsmarkt en tot een integrale aanpak 
komen waarin behandelplan en re-integratieplan op elkaar 
zijn afgestemd. Hoe geef je deze verandering vorm? 
Bedenken dat ‘het’ anders/beter kan is slechts 10% van het 
werk. De overige 90% is ontdekken wat en hoe het anders 
kan; de implementatie en borging van de verandering. Pas 
als de verandering onderdeel is van het dagelijkse werk, is de 
verandering geborgd. In de workshop gaat men in op 
theorieën over implementatie en borging van verandering die 
vervolgens worden verbonden met verschillende 
voorbeelden uit de GGZ- en gemeentelijke praktijk. De lessen 
uit de theorie en de praktijk worden vertaald in verschillende
handvatten die direct praktisch toepasbaar zijn.
Daarna gaan we aan de slag met de uitdagingen waar de 
workshopdeelnemers tegen aan lopen en onderzoeken we 
wat de aangeboden handvatten hierin kunnen betekenen.
14.45 - 15.45 / Geen maximum aan deelnemers / 
Monique Wassenburg, Ard van Oosten, Pearl Hartgers / 
Zaal 11

 Samenwerking, best practices: Aan de slag in Utrecht 
Werkt al 10 jaar! 
In deze workshop kijken we terug op de resultaten van ons 
10 jarig samenwerkingsverband Aan de slag in Utrecht: wat 
is er bereikt en waarom werk en activering nog steeds een 
actueel onderwerp is. In 2007 is gestart met de eerste 
samenwerking tussen 8 partijen (gemeenten en GGZ-
aanbieders). Door hen is hard gewerkt om in Utrecht een 
breed afgestemd werk- en activeringskader en aanbod (door) 
te ontwikkelen. Tien jaar later is het samenwerkingsverband 
met 17 partijen actief. Waarom werkt het samenwerkings-
verband, wat werkt goed, wat is de meerwaarde, wat zijn 
tips om de samenwerking te versterken? Een goede 
(langdurige) samenwerking komt niet zomaar tot stand. 
Door een toelichting op de praktijk geven we handvatten en
tips om samenwerking tussen meerdere partijen te 
versterken.
13.30 - 14.30 / 30 personen / Lister / Zaal 26 




