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Inhoud Presentatie 
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● Aan het werk!   

● Kahoot Quizz 

● Waarom WABZ ?  

● Pilot start 

● Pilot voortgang 

●  Zinnige zorg 

● Stellingen 

 

 

 

 



Kahoot Quizz 
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● Test uw Kennis 

 

 
 



Waarom WABZ ? 
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-Betaald werk en ontschotting kan leiden tot een 

afname in de zorg- en ondersteuningsbehoefte. 

 

-Ontschotten inzet van middelen (uitkering, 

loonkostensubsidie, begeleiding, zorgmiddelen).  

 

-GGZ: Herstel ondersteunend, minder 

zorgcontacten. 

 

-SDD/UWV: Uitkeringen beperken.  

 

 

 

 

 
 

 



Pilot Start  
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● Partijen: Yulius, Baanbrekend Drechtsteden ,VGZ, Sociale Dienst 

Drechtsteden, UWV, De Hoop, Leger des Heils, Drechtwerk  

 

● Vanuit de uitvoering participatiewet weinig stimulans om te 

werken tijdens zorgtraject.  

 

● Vanuit de GGZ geen prikkel om te werken tijdens zorgtraject.  

 

● Weinig interesse in participatieplekken (ontbreken van een 

salaris) 

 

● Goede dagstructuur nodig! 

 



Leerpunten 
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● De afstemming op cliënt niveau tussen 
diverse teams GGZ en SDD 
(medewerkers P-wet en WMO) is 
moeilijker dan verwacht. 

 

● Capaciteit voor maatwerk bij 
werkgeversbenadering. 

 

● Kennis. 

 

● Project coördinatie. 
 



Pilot Voortgang 
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Pilot voortgang  
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● Subsidie stimulering impuls 

samenwerking GGZ, participatiewet.  

● Sleutelfiguren namens SDD en Yulius. 

● Samenwerking UWV versterkt. 

● Doel 20 cliënten voor de zomer 2018 aan 

het werk.  

● Business Case en Nazorg geeft inzicht in 

gevolgen op korte en lange termijn.  

● WABZ wordt Zinnige Zorg Project. 

 

  



VGZ: Zinnige Zorg 
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● Yulius en VGZ werken samen om de zorg binnen 

Yulius efficienter te maken. 

● Dit door medewerkers mee te laten denken. 
 



VGZ heeft zichzelf als doel gesteld kwaliteit van zorg te verhogen 

door aan de voorkant te investeren 
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• Verhogen van kwaliteit betekent zorg 
op het juiste moment, met het juiste 
team, en de juiste opvolging… 

… wat uiteindelijk leidt tot  
lagere maatschappelijke kosten 

 

• Kosten besparen is geen doel op zich… 

…maar wel noodzakelijk  
om verandering te realiseren 

Naar kwaliteit als vliegwiel 

Door professionals de ruimte te bieden verbeteringen te realiseren Hoe? 



Zinnige Zorg wordt: 

Terug naar de Essentie. 
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Er zijn in verschillende afdelingenbinnen Yulius brainstorm sessies 
gehouden daaruit is het volgende naar voren gekomen: 

Zinnige Zorg wordt terug naar de Essentie. 

12 initiatieven in de eerste golf. 

6 voorbeelden: 

 

TIJDELIJKE KLINISCHE OPSCHALING 
Af en toe is het nodig dat FACT / BW cliënten op korte termijn 
worden opgenomen op een open afdeling omdat ze kortstondig 
klinische structuur nodig hebben om escalatie te voorkomen.  

 

NACHTVERLOF 
Nachtverlof helpt cliënten door op een gecontroleerde manier te 
wennen aan de thuissituatie; het draagt voor onze cliënten bij 
aan een verantwoorde overgang naar een ambulante situatie.  

 

 

 

 

 



Terug naar de Essentie  
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● BEELDBELLEN 

Met de inzet van een beeldbelverbinding, naast de reguliere face 

to face contacten met de behandelaar, dragen we bij aan het 

vertrouwen van de cliënt in zijn of haar zelfstandigheid doordat 

deze weet dat de behandelaar flexibeler bereikbaar is. 

● OVERGANG FACT <> KLINIEK 

● Wanneer een FACT-cliënt wordt opgenomen in een kliniek, krijgt 

deze een klinisch behandelaar. Om zeker te stellen dat de klinische 

behandeling optimaal aansluit bij zowel de acute situatie als bij 

het lange termijnplan van de cliënt, wordt binnen 72 uur na 

opname een ZorgAfstemmingsGesprek (ZAG) gehouden.  

●  OBSERVATORIUM 

Als een cliënt bij de crisisdienst gezien wordt, is het belangrijk om 

snel tot een goed besluit te komen of deze opgenomen dient te 

worden. Soms is er echter meer tijd nodig om een goede 

inschatting te maken voor een cliënt 



En Natuurlijk: 
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Werk Als Beste Zorg. 



Resultaten WABZ 
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● Totaal aanmeldingen     29

                                             

● Totaal klanten regulier aan het werk        15    

    

● Totaal klanten op proefplaatsing                                         1  

  

● Totaal sollicitatiegesprek gepland              2  

 

● Totaal aan het solliciteren met BBD     10 

                  

● Totaal klanten afgewezen       1

               

 



Discussie: 

● 4 stellingen. 

● Bespreek deze met uw buurman, buurvrouw. En geef een 

samenvatting In de algemene gespreksronde 

● 1. Bespreking stelling  

● 2. Algemene bespreking samenvatting van gesprek. 

● Door naar de volgende stelling. 

 

 



 

Stellingen 

● zijn toch 

● zijn toch 

 

  

 

 

2.GGZ cliënten 

hebben bij  werken 

altijd intensieve 

begeleiding nodig 

4.Werken? 

Dat is alleen 

maar leuk 

voor de 

werkgever. 

1.Mensen worden 

allen maar 

aangenomen 

vanwege de 

subsidie 

3. GGZ 

clienten 

kunnen alleen 

simpel werk. 



Bedankt voor uw aandacht ! 
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