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Wie is wie?



Wie bent u?

 Groen: werkzaam bij een gemeente

 Rood: werkzaam bij UWV

 Geel: werkzaam in de GGZ 

 Blauw: werkzaam overig



Vraag 1: hoeveel % van de cliënten heeft bij 

start SGGZ behandeling arbeidsproblematiek?

 Groen: 80%

 Rood: 60%

 Geel: 40% 

 Blauw: 20%



Vraag 2: hoeveel % van de cliënten heeft bij 

start SGGZ behandeling een werkgever?

 Groen: 80%

 Rood: 60%

 Geel: 40% 

 Blauw: 20%



Vraag 3: hoeveel % van de cliënten SGGZ       

heeft een uitkering via de Participatiewet?

 Groen: 75%

 Rood: 50%

 Geel: 40% 

 Blauw: 25%



Waar gaan we het over hebben?

 Inleiding 5 min

 Bekostiging IPS 35 min

 Wie betaalt wat? En waarom?

 Voorbeelden in de regio Arnhem

 Integrale aanpak DBC, WMO & participatie

 Wat levert dat dan op?



Inleiding: bron van expertise

 Ambitie GGNet vanaf 2014:

IPS altijd in cofinanciering vormgeven

 Waarom?

Verbinding GGZ en W&I op inhoud én financiering

Impact op herstel 

GGNet kiest voor innovatieve organisatie van IPS 



Wie betaalt wat? En waarom?

Bekostiging IPS: rol van de zorgverzekeraar

 Hoe is deze betrokken?

 DBC (Diagnose Behandel Combinatie)

 Wettelijke uitspraak NZA

 Waarom? 

 Doorlooptijd DBC

 Afname van het zorggebruik (impactmeting)



Wie betaalt wat? En waarom?

Bekostiging IPS: rol van de ketenpartners W&I

 UWV IPS subsidieregeling 

 Gemeentes WMO en/of Participatie  

Van focus op uitkeringen naar het beperken van de        

schadelast. WMO: dagbesteding, ambulante (woon)

begeleiding. Participatie: inkomen naar draagkracht. 

 Werkgevers Offertes-op-maat



Bekostiging: voorbeelden in de regio Arnhem

 Regio Arnhem: verschillende keuzes, verschillend 

proces, verschillende vormen van bekostiging.

 Gemeente Arnhem

 Doesburg

 Zevenaar



Bekostiging: Integrale aanpak gemeente Arnhem

 Zorgverzekeraar – engagementfase uit de DBC

 WMO – activerend werk

 Participatie – jobcoaching

Delen van opbrengsten betekent delen van lasten. 

Commitment op financiering = 

commitment op inhoud en resultaten.



Bekostiging



Welke impact maak je dan?

 650 intakes IPS binnen behandeling SGGZ

 300 IPS trajecten extern gefinancierd.

 35% daling DBC.

 50% succes op IPS trajecten. 



 Presentaties beschikbaar op donderdag 18 april op 

www.samenvoordeklant.nl

 SVP evaluatieformulier invullen

 Een leerzame dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



