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•Arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoening 

•Project Mensenwerk – SZW/VWS 

•Beleidscontext 

•Ambulantisering GGZ 

•Inclusieve arbeidsmarkt (Participatiewet/Banenafspraak) 

•Aansluiting GGZ – Werk&Inkomen  

•Initiatieven 

•Rondje arbeidsmarktregio’s (agendering/kennisdeling) 

•Vier voorbeeldregio’s (actieonderzoek) 

•Stimulering regionale samenwerking GGZ-Werk&Inkomen 

 

 

 

Introductie  



• 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) 

• Om kwaliteit ondersteuning mensen met psychische 

aandoeningen te verhogen  

 

 

 

 

 

 

Doel 

 



 

Subdoelen: 

 

– Organiserend vermogen ondersteunen 

– Ontwikkeling gezamenlijk regionaal beleid  

– Afstemmen doel behandeling (herstel) en doel re-integratie (werk)  

– Samenwerking structureel in de werkprocessen opnemen 

– Mag onder voorwaarden ook in trajecten 

 

 

Doel  



 

• Opstellen plannen – Programmaraad helpdesk 

• Aanvraagformulier 

• Beoordeling plannen door SZW 

• Centrumgemeente dient in  

• De middelen gaan naar de betreffende centrumgemeente 

(decentralisatie-uitkering) 

 

Werkwijze 

 



• Commitment wethouder centrumgemeente, UWV, en een GGZ-

aanbieder 

• Afstemming met cliënten 

• 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 

• Transparantie eigen bijdrage 

• Borging van resultaten en infrastructuur 

 

 

 

 

Punten van beoordeling - voorbeelden 

 



 

 

• Waarnemen uitvoering en resultaten 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 


