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• Intro 
• Henk-Jan Grotenhuis (ministerie van SZW)

• Vier voorbeeldregio’s 
- Michelle van der Veeken (ministerie van SZW)

• De regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
• Janneke Oude Alink (gemeente Apeldoorn)

• Werkateliers en kennis

• Peter van Eekert (ARCO SZ)

• Kader Stimulering samenwerking GGZ – W&I
• Henk-Jan Grotenhuis (ministerie van SZW)

Inhoud van de workshop



• Arbeidsparticipatie mensen met psychische 

aandoening

• Project Mensenwerk – SZW/VWS

• Beleidscontext

– Ambulantisering GGZ

– Participatiewet (nieuwe doelgroep)

– Aansluiting GGZ – Werk&Inkomen 

• Initiatieven

– Rondje arbeidsmarktregio’s (agendering/kennisdeling)

– Vier voorbeeldregio’s (actieonderzoek)

Introductie 



Vier voorbeeldregio’s
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Januari 2015

• Afspraak 
werkkamer

Voorjaar/zomer 2015

• Regio’s benaderd

Begin 2016

• Onderzoeksbureau 
bekend

• Start onderzoek

Tijdlijn vier voorbeeldregio’s

Voorjaar 2016

• 1e meting 
onderzoek

Eind 2016

• 2e meting 
onderzoek

Zomer 2017

• 3e meting 
onderzoek

• Eindrapport



Stel, jullie hadden je aangemeld als 

voorbeeldregio. Wat zijn volgens jullie de 

belangrijkste stappen om met dit proces aan 

de slag te gaan? 

Vraag aan zaal



• 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 1e meting



• Veel concrete stappen gezet

• Doelstellingen met en zonder uitkomst. Benoem wel subdoelstellingen

• Variatie in casuïstiekbespreking. Aantal belangrijke punten 

(selectiecriteria, privacy, voldoende tijd, 1 aanspreekpunt)

• Opdrachtgeverschap duidelijk, eigenaarschap niet

• Discrepantie inspanningen en resultaat. Maak een business case

• Wat is realistische tijdsinvestering

• Denk na over lange termijn verwachtingen van elkaar: gezamenlijk 

toekomstperspectief.

• Wat is samenwerken?

• Cliënten en werkgevers belangrijk aandachtpunt

Belangrijkste bevindingen 2e meting



Regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
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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 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.

Regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe



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. 

Regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe



• 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 banenafspraak, een talent plek bezitten, een dagbestedingsactiviteit 

vervullen of niet actief participeren. 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 

Regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe



 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 wordt 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 psychische aandoeningen is bij sommige samenwerkingspartners nog een 

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

Regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 



• Samenwerking op arbeidsmarktregio niveau is ondersteunend in het delen van 

kennis en leren van elkaars praktijk.

• Werkgevers als ambassadeurs met de aanpak Scoort, 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 kansen biedt om 

aan een transformatie te werken die past bij ontwikkelingen als de 

extramularisering en de gehele transformatie in het sociale domein.

Sociaal Ondernemerschap is fundamenteel voor het te behalen resultaat.

Aandachtpunt is nog wel de ontschotting van de bekostigen.

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe



Werkateliers en kennis : Samen aan het werk
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• Werk is medicijn. Niet werken maakt ziek. Blijkt uit tal 

van onderzoeken, en uit ervaringen professionals.

• GGZ en W&I moeten meer samenwerken. Tot een 

geïntegreerde aanpak komen: behandeling en re-

integratie of participatie. Dat werkt beter.

• Dat gebeurt steeds meer, maar er is nog een wereld 

te winnen.

Samen werken aan werk



• 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. 

Feiten



• Totaal per jaar: bijna 900.000. Waarvan 640.000 

volwassenen.

– 75% kortdurende ambulante behandeling

– 25% ernstiger psychiatrische aandoening

• 40-45 procent van de Nederlanders krijgt psychische 

of psychiatrische klachten 

• Een kwart in het afgelopen jaar

In behandeling bij de GGZ



• Psychische klachten zijn hoofdoorzaak (50%) van 

arbeidsongeschiktheid of verzuim.

• 80% Klantmanagers: psychische problemen zijn 

belangrijkste belemmering

• Naar schatting minstens 40% klanten in bijstand 

heeft psychische problemen

• Aandeel mensen met psychische aandoeningen in 

uitkering groeit bovendien, en daarmee de GGZ-

kosten.

Cijfers



• Hoge kosten, zowel qua menselijk leed als 

qua uitkeringslasten en kosten GGZ. OECD: 

uitval om psychische redenen kost 

werkgevers en overheid in Nederland naar 

schatting 20 miljard euro.

Kosten



• Bij sociale dienst snel: rusttraject, eerst 

herstellen

• Vanuit GGZ ook regelmatig afschermende 

houding

• Werk en psychische aandoening gaan wel 

degelijk samen. Veel mensen kunnen 

werken, en willen werken. Motivatie is groot

• Werk op niveau. Niet meteen vrijwilligers- of 

simpel werk!

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.

Naar werk, hoe dan?



• 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



• Kennismaken belangrijk. Samenwerken is 

geen doel op zich, maar wel een 

noodzakelijke stap.

• Veel enthousiasme, nog weinig structuur.

• Formuleer zelf waarom je dit belangrijk vind. 

Stem dat af met anderen

• Kom tot een gezamenlijk doel, een gedeelde 

focus.

• Vervolgafspraken over concrete thema’s.

Ervaringen werkateliers



• Netwerken (ook online), elkaar makkelijker vinden.

• Ontwikkel je kennis, eventueel gezamenlijk.

• Privacy, gegevensuitwisseling, informatie delen; 

driegesprekken.

• Werkgevers.

• Kennisdelen, elkaar voorlichten, trainen.

• Sociale kaart: ken en gebruik elkaar en elkaars 

kennis en producten.

• Cliëntbesprekingen, casussen.

• Intervisie.

Verder werken



• Zie artikel (uitgedeeld)

Voorbeeld: IPS in Amsterdam



Kader Stimulering regionale samenwerking 

GGZ- Werk&Inkomen
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• Uitgangspunten

• Doel

• Werkwijze

• Beoordeling

• Onderzoek, leren en intervisie

• Planning

Kader Stimulering regionale samenwerking GGZ-

Werk&Inkomen



• Budget voor opzetten/doorontwikkelen regionale 

samenwerking

• Continuïteit - afgeronde en lopende modules van het 

project Mensenwerk

• Regio’s kunnen met deze kennis hun voordeel doen.

• Recht doen aan de verschillende stadia van 

ontwikkeling. 

• Cliëntperspectief betrekken bij samenwerking GGZ-

Werk&Inkomen

Uitgangspunten planvorming



• In 2017 en 2018 in totaal maximaal € 3,5 miljoen 

voor regio’s die met de arbeidsparticipatie mensen 

psychische aandoening aan de slag gaan. 

• Voor samenwerkingsplan een eenmalige 

tegemoetkoming mogelijk (max. 90.000 euro)

• Doelgroep:mensen met psychische aandoening die 

behoren tot de doelgroep van de Participatiewet 

en/of die van UWV een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.

Doel



Subdoelen:

– Organiserend vermogen ondersteunen

– Ontwikkeling gezamenlijk regionaal beleid 

– Afstemmen doel behandeling (herstel) en doel re-

integratie (werk) 

– Samenwerking structureel in de werkprocessen 

opnemen

Waardoor kwaliteit ondersteuning mensen met 

psychische aandoeningen wordt verhoogd. 

Doel



• Opstellen plannen – Programmaraad helpdesk

• Beoordeling plannen door SZW

• Decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds 

• Informatie via de zgn. decembercirculaire 2017 van 

het ministerie van BZK

• De middelen gaan naar de betreffende 

centrumgemeenten 

Werkwijze



• Commitment wethouder centrumgemeente, UWV, en een GGZ-

aanbieder

• Afstemming met clienten

• Duidelijke trekker/coördinator

• Doelen en hoe die bereikt worden

• Voortgangsbewaking/bijsturing

• Hoe doelgroep in beeld brengen

• Hoe andere stakeholders (bv. werkgevers, zorgverzekeraar) 

worden betrokken.

• Onderbouwing aangevraagde bedrag

• Borging van resultaten en infrastructuur

Punten van beoordeling - voorbeelden



• Waarnemen uitvoering en effect van de 

plannen. Hiertoe wordt door SZW een 

onderzoek uitgezet.

• Leren van elkaar. Uitwisseling bevorderen 

(bv.  nieuwsbrief, intervisieachtige 

bijeenkomsten van de trekkers). 

• Digitale informatie- en 

uitwisselingsmogelijkheid.

Onderzoek, leren en intervisie



• Medio maart: publicatie van het kader

• 12 april: Programmaraad organiseert een landelijke 

informatiebijeenkomst. 

• Half maart – half juni: regio’s stellen plannen op. 

Programmaraad fungeert als ‘helpdesk’.

• Van 12 juni tot 24 juni: regio’s dienen hun plan in.

• 26 juni - 5 augustus: beoordelen plannen.

• 7 aug – 26 aug: overleg met regio’s, evt. aanpassen plannen.

• Begin sept. - besluitvorming over toekenning aanvragen.

• 15 Sept.– Vaststelling bedrag dat naar het gemeentefonds 

wordt overgeheveld.

Planning



• Misschien wilt u het kader persoonlijk 

toegemaild krijgen?

Bekendmaking van het Stimuleringskader



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



