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• Arbeidsparticipatie mensen met psychische 

aandoening 

• Beleidscontext 

– Ambulantisering GGZ 

– Participatiewet (nieuwe doelgroep) 

– Aansluiting GGZ – Werk&Inkomen  

• Initiatieven 

– Vier voorbeeldregio’s 

 

 

Introductie  



• Onderzoek had aanjagende functie 

• Opdrachtgeverschap van belang 

• Heldere doelen formuleren 

• Concrete afspraken over acties, taken en bevoegdheden 

• Investeren in de relatie 

• Bestaande netwerken gebruiken 

• Begin met een plan van aanpak 

• Samenwerken als integraal onderdeel, niet als iets er bij 

• Betrek ook cliënten en werkgevers 

Belangrijkste bevindingen uit de proeftuinen 

  



 

• Variatie in casuïstiekbespreking. Aantal belangrijke punten (selectiecriteria, 

privacy, voldoende tijd, 1 aanspreekpunt) 

• Opdrachtgeverschap duidelijk, eigenaarschap moeten duidelijk zijn 

• Discrepantie inspanningen en resultaat. Maak een business case 

• Wat is realistische tijdsinvestering, vraagstuk voor partners 

• Denk na over lange termijn verwachtingen van elkaar: gezamenlijk 

toekomstperspectief. 

• Wat is samenwerken? Verwachtingen verduidelijken 

• Cliënten en werkgevers belangrijk aandachtpunt 

Belangrijkste bevindingen uit de proeftuinen 

 



 

 

 

Regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 

 

Deel 2 



 

Doelstelling (gewijzigd) 

De einddoelstelling: een sluitende en effectieve werkwijze ontwikkelen waarmee mensen met een psychische 

aandoening beter kunnen re-integreren naar werk of participatie. De implementatie van dit proces vindt echter 

pas na afloop van de projectperiode plaats (na 1 juli 2017), op basis van een nieuw implementatieplan. Het 

resultaat van de lokale proeftuin “Apeldoorn” is aangevuld met een concreet resultaat: het realiseren van 

effectieve re-integratie van 30 potentiële kandidaten met een psychische aandoening.  

Visie 

Samenwerken moet ten dienste staan van het doel, namelijk om de cliënt naar vermogen te laten participeren. 

Strategieën kunnen in grote lijnen worden bepaald en dan kan de vertaalslag worden gemaakt richting de lokale 

situatie. Vanuit de arbeidsmarktregio worden in de steden Deventer, Zutphen en Hardewijk ook initiatieven 

ontwikkeld. 

Afbakening en selectie van de doelgroep 

De doelgroep betreft nog steeds cliënten met een psychische kwetsbaarheid dus niet alleen EPA. Voor de 

lokale proeftuin worden 30 cliënten geselecteerd voor de casuïstiekbesprekingen. 
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De activiteiten die in de periode tussen juli 2016 en februari 2017 in het kader van het samenwerkproces 

hebben plaatsgevonden zijn het organiseren van draagvlak en commitment om te werken aan de verbetering 

van de reintegratie aanpak. Bij zowel de organisaties in Apeldoorn als binnen de gemeenten in de 

arbeidsmarktregio. 

 

• De thema’s die uitgewerkt worden met inzet van diverse partners in zes werkgroepen zijn: 

 diagnose en screening, methodiek van werken, inzicht in de doelgroep, preventie, financien, 

 werkgeversbenadering en visie.  

• De betrokken organisaties onderzoeken gezamenlijk waar ze elkaar kunnen vinden en wat de huidige en 

wenselijke situatie is per thema 

• Het is nog zoeken naar een balans tussen de investering die de werkgroepen van elke organisatie vragen 

en de resultaten die dat gaat opleveren. Op dit moment zijn de uitkomsten nog niet geïnventariseerd 

omdat verschillende werkgroepen nog bij elkaar moeten komen.  
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Waar werken we aan:  

• Systematische kennisontwikkeling over gerichte of effectieve interventies 

• In kaart brengen voorzieningen en methodieken 

• Delen van kennis en deskundigheid 

• Gezamenlijke werkwijze ontwikkelen en optimaliseren 

• Een variatie van cliënten met een psychische kwetsbaarheid die deel uit kunnen maken van de doelgroep. 

• Het gaat niet alleen om de EPA doelgroep ook om kwetsbare jongeren, maatschappelijk opvang etc.  

•  Voor de lokale proeftuin worden tussen de 30 geselecteerd. 

 

Gemeente Apeldoorn werkt met de volgende organisaties: 

         Werkbedrijf Lucarto i.o. ( inclusief sociaal werkbedrijf) 

• UWV  

• GGZ-instelling GG-Net 

• Omnizorg 

• RIWIS 

• IRIS zorg 

• Leger des Heils 

• Clientvertegenwoordiging 

• Gemeente   
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• Gedeelde visie is fundamenteel. 

        De samenwerkingspartners hebben een gezamenljke visie vastgesteld: 

      

 Machteld Huber: definitie van gezondheid, inspiratie voor de visie op herstel, welbevinden, 

sociale inclusie. 

         “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eige regie te voeren, 

           in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven”  

• Kennis van elkaars praktijk is noodzakelijk, er wordt gewerkt met verschillende methoden. I 

       Krachtwerk ( MO/BW), IPS trajecten, Supported Employment en soms is het niet duidelijk  

       of er wel een vastgestelde werkwijze is. 

• Vanuit de werkvloer wortdt aangeven dat de communicatie verbeteren kan tussen 

managers en uitvoering. De samenwerking moet wel worden gefaciliteerd in tijd en ruimte 

om te kunnen handelen. 

• Ontschotten en werken vanuit het drie D perspectief kost tijd, de transformatie moet in alle 

lagen gerealiseerd worden. We zijn gestart en willen door. 

• De kennis over pscychische aandoeningen is bij sommige samenwerkingspartners nog een 

aandachtspunt. Investeren in professionalisering is een vraag vanuit de werkvloer. 

•    
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• Samenwerking op arbeidsmarktregio niveau is ondersteunend in het delen van kennis en 

leren van elkaars praktijk. 

• Werkgevers als ambassadeurs in de verschillende steden. Zij zijn pleitbezorger bij andere 

werkgevers om kansen te geven aan kwetsbare groepen. 

• Sociaal Ondernemerschap krijgt steeds meer navolging en is een steun. 

• Aanpak steun bij werkgevers voor kwetsbare jongeren met steun van “Harrie” 

 

 

      De proeftuinaanpak jaagt een ontwikkeling ofwel beweging aan en biedt  kansen om aan  

      een transformatie te werken, die past bij ontwikkelingen als de extramularisering en het  

      sociale domein.         

      Sociaal Ondernemerschap is fundamenteel voor het te behalen resultaat. 

 

      Aandachtpunt is nog wel van de bekostigen van de verschillende trajecten. 
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• Psychische aandoeningen: containerbegrip van lichtere en zware 

aandoeningen. 

• De aandoening zelf en de intensiteit en de duur van de symptomen 

verschillen van persoon tot persoon. 

• Bij sommige aandoeningen kunnen symptomen door medicatie en 

therapie afnemen of zelfs verdwijnen, maar andere aandoeningen 

kunnen telkens terugkomen. 

• Sommige mensen met een psychische aandoening hebben altijd 

ondersteuning nodig, anderen periodiek of helemaal niet.  

Samen werken aan werk 

 



• Veel onderzoeken, publicaties (werkwijzers), methodieken, ervaringen, 

sites, trainingen … 

• Er zijn bewezen werkzame methodieken en interventies, zoals IPS. 

Maar ook Supported Employment, jobcoaching, empowerment, en 

projecten. 

• Maar het gaat ook om eigen deskundigheid, vaardigheden, houding en 

gedrag. 

Werk? 



• Motivatie en mogelijkheden van de klant zijn leidend. 
Werk moet daarop aansluiten, niet andersom. 

• Werk vanuit een integrale benadering. Stem behandeling en re-

integratie op elkaar af. 

• Denk in mogelijkheden, fixeer je niet op de aandoening. Iedereen kan 

wat. 

• First place, then train 

• Iedereen kan zich ontwikkelen.  

• Het kan en mag misgaan. Tegenslagen en faalervaringen zijn een 

onderdeel van een leerproces. 

 

Wat werkt? Uitgangspunten interventies 



• Geen standaard oplossingen of richtlijnen 

• Kijk naar heel de mens in zijn/haar context (ICF) 

• Open houding, eigen vooroordelen. Stigma! 

• Wees empathisch en respectvol, verdiep je in de klant. Bouw 

vertrouwensband op 

• Stel open vragen, en vraag door. Gesprekstechniek! 

• Werk samen met professionals en ervaringsdeskundigen 

• Probeer ambitie boven water te krijgen: wat wil je, wat is je droom? 

 

Aanpak 




