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In de novembereditie van de nieuwsbrief Samenwerking GGZ en Werk &
Inkomen een variëteit aan artikelen. Lees hoe in Amsterdam GGZ-instelling
Roads en uitzendbureau Adecco tot een mooie samenwerking komen. En welke
tips trainer en psycholoog Arjan van Dam heeft voor de gespreksvoering met
cliënten. Marleen Damen, wethouder te Leiden en ambassadeur voor de
samenwerking GGZ en Werk & Inkomen, geeft haar visie op een goede
samenwerking: van onderaf, vanuit de praktijk, en met veel betrokkenheid
van cliënten en ervaringsdeskundigen. Maar we openen de nieuwsbrief met
een toelichting op de app Many, waarmee u berichten en  informatie kunt
uitwisselen. Kortom, installeren en gebruiken. Lees verder in deze nieuwsbrief
het Overig nieuws over "SCP: helft van werkgevers wil liever geen werknemers
met beperkingen in dienst nemen" en "ZonMw maakt project WerkWeb-
Autisme mogelijk'. 

App Many versterkt het Kennisnetwerk GGZ
en Werk & Inkomen

Om de kennisuitwisseling en het delen van
ervaringen te versterken is de app Many
beschikbaar. De app is in feite een digitaal prikbord.
Daarmee kan iedereen die zich registreert berichten
uitwisselen, zowel binnen de eigen regio als
daarbuiten. De app biedt de mogelijkheid berichten
te plaatsen over diverse onderwerpen. Hoe de app
te installeren en te gebruiken? Dat is heel
eenvoudig. Volg de instructies in de handleiding.

Goed op weg met publieke private samenwerking Roads en Adecco
gaan werknemers met psychische klachten plaatsen en begeleiden
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Tijdens het symposium '360 graden IPS', onlangs in Amsterdam,
ondertekenden Dick Veluwenkamp – lid van de raad van bestuur van GGZ-
instelling Arkin waar Roads onderdeel van is - en Stefan Lansdorp van
uitzendketen Adecco een intentieverklaring om tot samenwerking te komen.
Binnenkort is de samenwerkingsovereenkomst definitief. De basis van deze
publiek-private samenwerking is dat ieder doet waar hij goed in is:

Adecco heeft een werkgeversnetwerk en vacatures. 
Roads heeft de capaciteit en ervaring om mensen met psychische
aandoeningen te begeleiden, ook in het werk.
Voeg die dingen samen en één en één wordt drie!

Lees meer hierover op samenvoordeklant.nl

Tips van trainer en psycholoog Arjan van
Dam

Arjan van Dam traint als psycholoog al 16 jaar
groepen klantmanagers en werkcoaches van SW-
organisaties in de omgang met klanten met een
psychische aandoening. Wees echt en oprecht, dat
is zijn voornaamste boodschap. Voer een gesprek
zoals je dat met een bekende of een vriend zou
doen. Hij ziet veel koudwatervrees bij de
begeleiders die hij traint. En het – onterechte – idee
dat iedereen een eigen aanpak nodig heeft.
Natuurlijk zijn er verschillen en aandachtspunten,
maar de basis is altijd: een open en eerlijke
houding. Lees hier de Top tips van Arjan van Dam.

Ambassadeur Marleen Damen: “Bouw samenwerking op vanuit de
praktijk en niet vanaf de bestuurstafels”

Marleen Damen is wethouder Werk en Inkomen, Wijken en Financiën in
Leiden. Zij is ambassadeur voor de samenwerking GGZ en Werk & Inkomen.
‘Haar’ regio Holland Rijnland was één van de vier pilotregio’s en heeft een plan
van aanpak opgesteld waarin de intensieve samenwerking met
ervaringsdeskundigen en cliënten opvalt. De basis van de regionale aanpak is
overleg over concrete casussen. Daarin wordt de aanpak per geval bepaald, en
niet via beleidsnota’s en ambtelijke of bestuurlijke overlegtafels. Het wordt
van onderaf opgebouwd, vat Damen de aanpak kort en krachtig samen.
Daarbij is de focus gericht op de cliënt. Het gaat om werk dat bij hem of haar
past, qua ambitie, opleidingsniveau en mogelijkheden. Waar nodig met
aanpassingen vanwege de specifieke beperking die voortvloeit uit de
psychische aandoening. Lees hier meer over de aanpak.

Overig nieuws
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ZonMw maakt project WerkWeb-Autisme mogelijk

Onlangs hebben zowel ZonMw als Instituut Gak besloten om het project
‘WerkWeb-Autisme’ te subsidiëren. Het doel van dit project is een
zelfmanagement methodiek te ontwikkelen om normaal- tot hoogbegaafde
mensen met autisme, samen met betrokken professionals, te ondersteunen bij
het vinden en behouden van werk dat goed bij hen past. De methodiek geeft
inzicht in de eigen effectiviteit, eigen regie, talenten en voorkeuren. Dit zijn
belangrijke voorwaarden voor duurzame arbeidsparticipatie. Lees hier meer. 

SCP: helft van werkgevers wil liever geen werknemers met
beperkingen in dienst nemen

Ongeveer de helft van de bedrijven is niet van plan mensen met een
beperking in dienst te nemen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat er geen geschikte
functies zijn, dat er sowieso geen nieuwe medewerkers nodig zijn of dat er te
weinig capaciteit is om nieuwe medewerkers met een beperking goed te
begeleiden. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) over de arbeidsmarkt. Lees hier meer.

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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