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ADSU = Aan de slag in Utrecht  
 

• 10 jaar samenwerkingsverband (geen entiteit) 

• 17 partijen convenant (Altrecht GGZ, Abrona, de Boogh, 

Gemeente Utrecht WMO en Werk en Inkomen, Leger 

des Heils, Lister, Jellinek, UWV, Buurtteams UW (SW 

bedrijf), WIJ 3.0. In gesprek met Philadelphia 

• Doelgroep Oggz, GGZ, VG en LVG 

• Doelstellingen in convenant 2010-2013-2015-2018 

 
 

 

 



Doelen  
 

• Aanjaagfunctie, inhoudelijk kompas, kennis, netwerken, 
1+1=3 

 

• Werk is de beste zorg  

 

• Inhaalslag GGZ partijen, LG en VG langere traditie 

 

• Belangrijkste doel: 2015 iedere ADSU cliënt minimaal 2 dagen 
actief 

• Doelen 2018 nieuw convenant 

 

 

 

 



Doelen en ambities ADSU 2018-2020 

- Iedereen aanbod op maat 

- Toeleiding naar maatwerk in brede veld met elkaar 

blijven oppakken  

- Informeren, signaleren, versterken vraag en 

aanbod werk en activering in keten 

- Versterken projectmatige aanpak  

- Pilot ontwikkellijnen werkgroep Werk (‘’de treintjes”) 

- Juiste prikkels voor instroom, doorstroom en 

uitstroom: lerend aan de slag met casussen voor 

delen ervaringen en signalen  

- Gehele veld werk en activering in wijk en stad 

zichtbaar houden, waarbij wordt gekeken naar wat 

werkt goed in samenspraak met andere 

netwerkpartners  

- Investeren in communicatie wat er is en wat er 

goed gaat  

Convenant doelen 2018-2021  
  



Wat doen we samen? 

 

• Blijven investeren in communicatie: start website 

jekuntmeer, waaier aanbod werk en activering 

• Diverse congressen en studiedagen: Congres Dag van 

de Client (2011) en Werk is de beste zorg (2013), 10 

jarig bestaan (2018), koers 2018-2021 voor gemeente 

WMO en Werk en Inkomen 

• 3 metingen positie Participatieladder (2011-2012-2014) 

 

 

 

 

 

 



Wat doen we samen?  

 

• Pilot Nieuw Beschut Werk opstart project Opmaat (brug 

wmo naar arrangement 3) 

• Sinds 2017 uitvoering Nieuw Beschut Werk   

• Makelpunt Social Return voortgekomen 50 banenplan 

• Gezamenlijk inschrijven op aanbestedingen 

 

 

 

 

 

 



Inrichting Makelpunt Social Return 

Successen 

• De SR optie koppelen aan diensten en 
producten ADSU partijen.  

• Makelen van diensten met werkgevers 
(personeelsdag, kerstpakketten, 
vergaderlocaties, etc.) 

• Onderzoek coöperatie glasbewassing ism 
werkgever 

 



 

Steeds relatie met ervaringsdeskundigen  

 

• Bij start samenwerking focus op behoefte en 

groeipotentieel doelgroep 

• Inzicht dilemma cliënt en professional  

• In 2018 onderzoek door en voor naar wensen en 

behoeften doelgroep rondom werk & Activering.  

 



Meerwaarde gemeente  

• Aansluiting partners die met hetzelfde doel en (deels) 

dezelfde doelgroep bezig zijn: er zit daar een schat aan 

ervaring! 

• Leren vanuit elkaars perspectief kansen, bedreigingen 

en randvoorwaarden (bv. gebondenheid aan wetgeving) 

• Samen oog te hebben voor de talenten EN de 

beperkingen van de doelgroep, en het instrumentarium 

daarop in te richten (bv. op mogelijke terugval) 

• Meer zicht te krijgen rondom het armoedebeleid (werk 

moet lonen)  

 



Meerwaarde partners  

• Versterken kennis en kunde, meer integraal, kijken naar 

andere werkplekken, meer maatwerk, multi- disciplinaire 

aanpak: een schat aan ervaring! 

• Behouden en versterken lokale infrastructuur waarbij 

doorstroom en uitstroom als positieve prikkels moeten 

worden ingezet 

• Relatie project en IPS trajecten 

• Afstemming vergoedingen 

• Werk en Activering blijft steeds in beeld, kan echt het 

verschil maken 

 



Belangrijke inzichten 

• Armoedeval, werken moet lonen 

• Wisselende belastbaarheid  

• Generieke werkgeversaanpak werkt niet 

• Specialistische aanpak - maatwerk voor cliënt en 
werkgever zijn essentieel voor succes 

• Investeren in voortraject – overstap naar wisselende 
plekken + nazorg 

• Investeer in netwerk met elkaar: samenwerken 
loont, projectleider met deeltrekkers werkgroep en 
regiegroep. 
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