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• Toelichting impulsregeling:

• Psychische klachten en 
arbeidsmarktparticipatie:

• Hoe wordt er samengewerkt?

• Waar lopen partijen tegenaan?

• Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Samenwerking GGZ, W&I en UWV



• Subsidieregeling van 3,5 mlj euro voor 
samenwerkingsinitiatieven in arbeidsmarktregio’s voor werk en 
psychische aandoeningen

• Verstevigen van samenwerking tussen GGZ-instellingen, 
Gemeenten en UWV

• Per arbeidsmarktregio € 90.000 beschikbaar

• Meer dan 30 regionale plannen ingediend van 35 
arbeidsmarktregio’s

• Een vervolg op regionale werkateliers van UWV, GGZ-
Nederland en VNG

Landelijke impulsregeling voor regionale samenwerking 
betaald werk en een psychische aandoening 



• Wat zien jullie vanuit je eigen werk als 
belangrijke onderwerpen van samenwerking 
tussen GGZ en gemeente/UWV

• Hoe ziet jullie klantenbestand eruit? Veel te 
maken met mensen met een (ernstige) 
psychische aandoening? Welke aanpak volg 
je nu? 

Vraag



• Arbeidsmarktparticipatie van mensen met (ernstig) psychische 
aandoeningen is laag. Mensen met epa 16%

• 31% van de mensen met een uitkering ontvangt psychische 
zorg en nemen 58,2% van de totale kosten voor Geestelijke 
zorg voor hun rekening (onderzoek in opdracht min SZW 2017)

• (Groeiend) wetenschappelijk bewijs dat werken bevorderlijk is 
voor gezondheid en herstel vooral ook bij psychische klachten

• Veel mensen met een psychische aandoening willen werken. 

• Ook bekend dat mensen met psychische zorg minder vaak uit 
een uitkering stromen (alle uitkeringen)

 Wat cijfers over arbeidsmarktparticipatie 



• UWV, (drie) gemeenten en 3 GGZ instellingen zijn 
betrokken bij Plan van Aanpak. Direct draagvlak 
en commitment voor inzet op dit thema

• Stuurgroep, Kerngroep en Leergroep 

• Zwaartepunt ligt bij leergroep die zes-wekelijks bij 
elkaar komt en samenwerkt rond IPS trajecten

• Focus op mensen met Ernstig Psychische 
Aandoeningen

Aanpak in Midden Utrecht



Speerpunten zijn: 

• Realiseren van structurele samenwerking in de uitvoering (GGZ, Werk & 
Inkomen, WMO, UWV en WSP)

• Onderzoeken of en welke gemeenschappelijke uitgangspunten en kaders 
geformuleerd kunnen worden. 

• Betrokken partijen laten samenwerken door inzet van methode Individuele 
Plaatsing en Steun. Deze trajecten in een leergroep te volgen

• Activiteiten: 8 IPS trajecten opstarten en volgen. Verbindingen maken met 
werkgeversservicepunt(en) en werkgevers, organiseren meet&greet, meer 
betrekken van cliënt(organisaties) en/of ervaringsdeskundigen en andere 
lopende projecten, gezamenlijke studiedag

Wat zijn de speerpunten



• 1. …we een inclusieve samenleving krijgen: mensen met een EPA gaan regulier betaald 
werk doen. WG’s doen positieve ervaringen op met deze doelgroep, ook door de 
jobcoaching die IPS biedt;

• 2. … gemeentes en UWV weer gaan investeren in doelgroepen met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt.

• 3. … de GGZ minder ‘betuttelend’ wordt. Door succesvolle verhalen van de IPS coaches 
gaan behandelaren meer aanmelden en ze merken dat de patiënt/ cliënt er baat bij heeft.

• 4. … de cliënt regie neemt over zijn eigen leven: het initiatief ligt bij de cliënt en de wens 
van de cliënt wordt gevolgd

• 5. … uitkeringsinstanties en GGZ gaan samenwerken en elkaar beter gaan begrijpen: de 
dedicated AD-er/ klantregisseur  maken de vertaalslag

Waarom IPS



Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Er is overleg op uitvoeringsniveau tussen de 
betrokken partijen. Trajectbegeleiders GGZ

Behandelende  GGZ- instellingen en verslavingszorg is weinig 
zichtbaar in overleg met UWV/Gemeente

Rond IPS-trajecten sluit dedicated 
arbeidsdeskundige aan bij teamoverleg GGZ

De uitwisseling en het contact tussen partijen kan beter

In stad Utrecht is er veel samenwerking rond 
activering van mensen met psychische 
aandoeningen (convenant Aan de slag in 
Utrecht).
Verschillende projecten, zoals gezamenlijk 
optrekken Nieuw Beschut Werken

Er zijn veel verschillende projecten met weinig afstemming en 
samenhang (EPA proeftuinen), Aan de slag in Utrecht.

In de GGZ is steeds meer aandacht en draagvlak 
voor betaald werk van cliënten

Er is weinig afstemming tussen afdelingen WMO en Werk en 
Inkomen Gemeenten. Het hanteren van eigen kaders en 
budgetten kan beter. 

Er zijn veel instrumenten beschikbaar vanuit 
UWV en Gemeenten voor mensen met een 
uitkering.

De betrokkenheid van werkgevers en cliënten(organisaties) kan 
beter. 

  Er is (soms) een verschillende visie van GGZ en UWV/gemeente 
op  de mogelijkheden van betaald werk voor mensen met een 
psychische aandoening. Zij houden vast aan eigen aanpak en 
gebruiken weinig experimenteerruimte. 

Wat gaat goed in de samenwerking en wat kan 
beter? 



• De visie van de GGZ op betaald werk en daarbij ook een 
(aantal) principes IPS  gaan niet altijd samen met de 
kaders/protocollen van UWV/Gemeenten 

• IPS trajecten worden soms als duur gezien vanuit gemeenten

Vraag: Hoe vinden GGZ en Gemeenten/UWV elkaar hierin?

.

Waar lopen partijen tegenaan? 



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 13 maart op 
www.samenvoordeklant.nl

 

• Praktijkdag donderdag 7 juni in Gooiland te 
Hilversum  

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/
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