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Even voorstellen



• Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-

Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

• 290.000 inwoners.

• 6.500 klanten participatiewet. 

Regio Drechtsteden



Missie SDD: Samenwerken aan zelfstandigheid 



• Publiek private dienstverlening met Randstad 

verantwoordelijk voor 

werkgeversdienstverlening UWV, WSW en P-

wet.

• 1.500 plaatsingen per jaar

Baanbrekend Drechtsteden



• Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. 

• Specialist in de behandeling van kinderen, 

jongeren en volwassenen met psychiatrische 

problemen. 

• Meer dan 10.000 mensen met lichte of 

ernstige klachten. 

Yulius Geestelijke Gezondheidszorg



• Betaald werk en ontschotting kan leiden tot 

een afname in de zorg- en 

ondersteuningsbehoefte van GGZ cliënten. 

Onze aanname



• Vanuit de uitvoering participatiewet weinig stimulans 

om te werken tijdens zorgtraject. 

• Vanuit de GGZ geen prikkel om te werken tijdens 

zorgtraject. 

• Weinig interesse in participatieplekken (ontbreken 

van een salaris)

• Goede dagstructuur nodig!

Onze constateringen met betrekking tot de 

doelgroep



• Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden 2016

• Doel: innovatie van zorg en ondersteuning. 

Samenwerking VGZ in de Drechtsteden. 



• Directeuren GGZ instellingen, Sociale 

Werkvoorziening en Sociale Dienst.

• Ambitie om 1000 GGZ cliënten aan werk te 

helpen. 

Ontstaan van de pilot



• Onderzoek overlap cliënten GGZ – Werk en 

inkomen: opbrengst: 260 klanten. 

• Lijkt niet te kloppen met praktijk.

• 2016 was een moeilijk jaar voor 

zorginstellingen. 

Vervolg



- Partijen samenbrengen. 

- Doelgroep EPA (FACT-clienten).

De keuze: Gewoon aan de slag!



- Yulius beoordeelt of cliënten mogelijk in staat 

zijn om te werken.

- Intake Baanbrekend Drechtsteden 

- Baanbrekend Drechtsteden matcht en zet 

instrumenten in 

(loonkostensubsidie/dispensatie, 

jobcoaching, begeleiding, baanbonus) 

Praktische werkwijze



GGZ: Herstelondersteunend (minder 

zorgcontacten),

SDD/UWV: Uitkeringen beperken. 

Ontschotte inzet van middelen (uitkering, 

loonkostensubsidie, begeleiding, zorgmiddelen) 

(zichtbaar maken!! mbv VGZ)

Onze doelen



• De afstemming op clientniveau tussen 

diverse teams GGZ en SDD (medewerkers 

P-wet en Wmo) is moeilijker dan verwacht. 

• Capaciteit voor maatwerk bij 

werkgeversbenadering.

• Kennis. 

• Jobcoaching nodig.

Leerpunten fase 1 



• Subsidie stimulering impuls samenwerking 

GGZ, participatiewet. 

• Sleutelfiguren namens SDD en Yulius.

• Samenwerking UWV versterkt.

• Doel 40 cliënten voor de zomer 2018.  

Fase 2 



• 39 cliënten

• 5 uitgevallen 

• 2 afgewezen 

• 32 bemiddeld of in bemiddeling, waarvan er 

22 regulier aan het werk zijn en 3 in 

proefplaatsing.

Bereik tot nu toe



• Eerste inzichten: kostendaling zorg 50% (let 

op: pril)

• Inzet van instrumenten P-wet is hoger dan 

regulier:

– Intensieve inzet Baanbrekend. 

– Intensieve begeleiding.

– Ook aanpak terugval. 

Kostenverschuiving zichtbaar maken



• Financiering sleutelfiguren, 

• Behoud specifieke kennis Baanbrekend 

Drechtsteden. 

• Uitbreiding doelgroep GGZ poli’s 

• Kennisverbreding GGZ binnen W&I

• Vraagstuk beperken aantal contactpersonen

Toekomst




