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Nieuwsbrief samenwerking GGZ en W&I - juli 2018

Dit is de laatste nieuwsbrief vóór de zomervakantie. De
samenwerkingsprojecten in de regio zijn over het algemeen goed op
gang hoewel in sommige regio’s nog wel wat hobbels te nemen zijn,
zo blijkt onder meer uit de intervisiebijeenkomsten van de
projectleiders. In deze nieuwsbrief onder meer een voorbeeld van
een regio waar de samenwerking aanslaat: Noord Holland Noord.
Plus via de persoon van bestuurslid Sjoerd van het Erve aandacht
voor Cedris, één van de organisaties die op 24 mei het convenant
‘naar duurzaam werk voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid’ ondertekenden. Cedris is de landelijke vereniging
voor sociale werkgelegenheid en re-integratie en opereert vanouds
als de brancheorganisatie van de SW-bedrijven. En aandacht voor
twee interventies: SHARP-at-work en CORAL 2.0
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Sjoerd van het Erve, Weener XL en Cedris:
ook bij psychische problemen is
arbeidsmatige dagbesteding vaak een goede
opstap naar regulier werk
Op 24 mei zet Sjoerd van het Erve, directeur van
het Bossche werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL
en bestuurslid van de SW-koepel Cedris, zijn
handtekening onder het convenant om meer
mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam
aan het werk te helpen. Waarom? Wat is zijn
betrokkenheid? “Ons werk is om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, met name vanuit de
bijstand en de sociale werkvoorziening, te laten
participeren en het liefst aan betaald werk te
helpen. Een groot deel van ons bestand heeft
psychische problemen. Vanouds hebben wij veel
expertise over het organiseren van werk en
arbeidsmatige dagbesteding. Nu de GGZ meer
gericht raakt op werk, kunnen we daarin mooie en
zinvolle combinaties maken.” Lees verder

‘Werk is dichterbij dan je denkt!’
Onder die titel is in Amsterdam twee jaar lang geëxperimenteerd met het
vergemakkelijken van participatie en betaald werk voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid. Het experiment was onderdeel van het programma
‘Meedoen Werkt’ van de gemeente Amsterdam en werd uitgevoerd door GGZinstelling Roads, in samenwerking met de Cliëntenraad en de
Naastbetrokkenenraad van Arkin, de GGZ-koepel waar Roads onderdeel van
is. De belangrijkste lessen uit die twee jaar:
Samenwerken levert resultaat op.
Sluit voor het vinden van geschikte werkplekken aan bij het
werkgeversservicepunt.
Organiseer informele en laagdrempelige ontmoetingen tussen
werkgevers en potentiele werknemers, zoals een Mix & Match markt.
Er zijn meerdere wegen naar werk. Zoek de manier die bij de persoon
past.
Nog meer tips op samenvoordeklant.nl

Projectleiders Nygel Versteege en Tom Stobbe smeden GGZ en
Werk & Inkomen samen in Noord Holland Noord
De werelden van Werk & Inkomen en GGZ echt bij elkaar brengen. Dat is
de reden dat er in de regio Noord Holland Noord twee projectleiders zijn:
Tom Stobbe van Leviaan (voorheen RIBW ZWWF) en Nygel Versteege van
Werksaam, het re-integratiebedrijf van de zeven West-Friese gemeenten.
De samenwerking loopt best goed, daar zijn beiden het over eens. De
redenen? Alle partijen voelen zich eigenaar en gedragen zich daarnaar. En
er lag in de regio Noord Holland Noord al een stevige organisatorische
structuur waar de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen op kan
gedijen. Lees hier verder.

mrs. IPS en übernetwerker Debby Kamstra neemt afscheid
Debby Kamstra neemt per 1 juli afscheid van de GGZ. In verschillende functies
was zij jarenlang een boegbeeld van IPS. Onvermoeibaar ijverde zij voor het
toepassen van die interventie en niet gehinderd door bestaande verhoudingen,
posities en lange termijn strategieën werkte ze heel concreet, dag voor dag,
aan het verwezenlijken van wat de inclusieve samenleving is gaan heten.
Woorden als ‘passie’ en ‘bevlogenheid’ hoor je tegenwoordig vaak, maar op
Debby zijn ze echt van toepassing. Wat zijn haar drijfveren, hoe gaat ze die na
1 juli nastreven, en vooral: wat geeft ze ons achterblijvers in de
samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen mee aan wijze lessen?

Minder drempels voor mensen met een beperking
Dat is het streven van het kabinet, schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in
een brief aan de Tweede Kamer. Hierin presenteert hij het programma VNverdrag ‘Onbeperkt Meedoen’. Dit programma, dat loopt van 2018 tot en met
20211, is een rechtstreeks uitvloeisel van het VN-verdrag voor de rechten van
personen met een beperking, dat Nederland in 2016 tekende. In het
programma en de publiciteit eromheen ligt veel nadruk op de problemen die
mensen met een fysieke handicap ervaren, zoals ontoegankelijke gebouwen.
Maar het gaat zeker ook over de drempels die mensen met een psychische
beperking ervaren. Lees verder.

SHARP-at work: begeleidingsmethode verkleint kans op terugval na
verzuim
Mensen die na afwezigheid door psychische problemen terugkeren op het
werk, krijgen vaak te maken met een terugval – met nieuw verzuim tot
gevolg. Iris Arends ontwikkelde een probleemoplossingsgerichte
begeleidingsmethodiek: SHARP-at work (Stimulating Healthy participation And
Relapse Prevention) is een methodiek die in vijf stappen problemen in kaart

brengt en ze aanpakt. In (promotie) onderzoek (2013) door Iris Arends, de
ontwerper van de aanpak, is aangetoond dat met deze methode de kans op
terugval naar verzuim over een periode van één jaar met 60% wordt
verkleind. Het positieve effect van de methode werd bevestigd door onderzoek
naar de werkzaamheid van diverse interventies door bureau APE (2015). Lees
meer.

‘Houd de aandacht voor mensen met
psychische kwetsbaarheid vast’
Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, nam
afgelopen week het plan van aanpak met de
veelzeggende titel ‘Werk Herstelt’ in ontvangst. In
de regio Midden-Utrecht werken GGZinstellingen,
gemeenten en UWV samen om mensen met een
ernstige psychische aandoening aan betaald werk te
helpen. Lees hier meer.
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De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris
samenwerken, ondersteunt arbeidsmarktregio's met advies,
kennis, en interactie bij hun regionale
arbeidsmarktbenadering.
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