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Lang, lang geleden..



Welkom!

▪ Wie zijn jullie?
• Welke provincie?

• Werk & Inkomen of GGZ?

• Hoe vaak werk je samen met iemand uit ‘de andere wereld’?

▪ Wie zijn wij? 
• Anner Bindels – onderzoeker (ZINZIZ)

• Anne Wermers – onderzoeker (ZINZIZ)

• Jildau His van ‘t Zand – lid van de projectgroep AMR Friesland (gemeente 
Ooststellingwerf)
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Wat gaan we doen?

▪ Theorie & wetenschap

▪ De impulsprojecten ‘Samenwerking GGZ en W&I’

▪ Voorbeelden uit de praktijk

▪ Met elkaar in gesprek



Theorie & wetenschap
Wat weten we van de relatie tussen arbeid en psychische gezondheid? 



Arbeid & psychische kwetsbaarheid

 Poll: 

“Arbeid als medicijn” 

vs. 

Eerst herstellen, dan arbeid



Hoeveel komt het voor?

± 43% krijgt ooit last van een psychische aandoening (in NL) ± 20% heeft er per jaar last van (in NL)



Anders bij bijstandsgerechtigden?

31% van bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg 10% van werkenden/scholieren ontvangt psychische zorg



Psychische gezondheid > werk
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Werk > psychische gezondheid

Bron: Lex Burdorf ‘Arbeid als medicijn’

Werkloos (aaneengesloten)

Starten met werk (< 32 uur per week)

Starten met werk (≥ 32 uur per week)



Waarom arbeid als medicijn?

Vijf factoren die sterk bijdragen aan mentale gezondheid

▪ Sociale contacten en ondersteuning
• (lief en leed delen, geen eenzaamheid)

▪ Gezamenlijke doelen met anderen
• (samen iets realiseren, gestimuleerd worden)

▪ Actief zijn in betekenisvolle activiteiten
• (letterlijk en figuurlijk in beweging zijn)

▪ Tijdstructuur
• (zinvolle activiteiten waarvoor je je bed uitkomt)

▪ Persoonlijke identiteit en sociale status
• (ik ben onderdeel van de samenleving, ik ben belangrijk)

Jahoda (1982), Lex Burdorf, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC



In gesprek

▪ Hoe kom je dit tegen in jouw praktijk?



De impulsprojecten 
‘Samenwerking GGZ en W&I: 31 arbeidsmarktregio’s die de arbeidsparticipatie 
van mensen met een psychische aandoening willen bevorderen’



De impulsprojecten (1)

Sinds 2013: project Mensenwerk

2015-2016: vier pilotregio’s hebben projecten 
opgestart gericht op arbeidsmarktregionale
samenwerking. 

2017: €3,5 miljoen voor 31 arbeidsmarktregio’s 
die voor twee jaar hebben gewerkt aan de 
samenwerking tussen GGZ en W&I

2018: tien partijen hebben convenant 
‘Samenwerken aan wat werkt’ ondertekend. 

2019: Aanvullende gelden voor borging 
samenwerking GGZ en W&I 

2021: Zorgverzekeraars aangesloten bij 
convenant 



De impulsprojecten (2)

▪ Wat is met de financiering allemaal gedaan?

IPS

Kennis-
bijeenkomsten

WabZ

Casuïstiek-
overleggen

benefits

counselor

betrekken werkgevers 
en zorgverzekeraars

tijdschriften/
magazines



De impulsprojecten (3)

2019 20202017



De impulsprojecten (4)

Succesvolle aanpakken 

▪ Werk als beste zorg

▪ Sleutelfiguren 

▪ Casuïstiekoverleggen

▪ IPS (EPA en CMD)

▪ Benefits counselors

Succesfactoren

▪ De uitvoering is ‘key’

▪ Maar commitment andere
lagen ook!

▪ Juiste partijen betrekken

▪ Spreiding realiseren

▪ Ken de projecten en 
samenwerkingsverbanden



In gesprek

▪ Wie is er betrokken geweest bij deze projecten?

▪ Wie heeft er wel eens gehoord over deze projecten?



De praktijk: AMR Friesland



De praktijk (1): casusgroep

▪ 16 deelnemers

▪ Frequentie

▪ Inhoud overleg

▪ Van kennismaken naar informatie delen en verbinding leggen



De praktijk (2): Olaf 45 jaar

▪ Melding wijkteam/WMO-consulent/PW-consulent

▪ ZW-uitkering/Beschut Werken/EPA/Geen behandeling

▪ WIA-uitkering wordt toegekend

▪ WMO-consulent geeft indicatie voor dagbesteding af zonder overleg

▪ Initiëren overleg Olaf, UWV, GGZ en Gemeente 



De praktijk (3): Overleg GGZ en W&I

▪ Niets bekend over achtergrond en beperkingen richting werk en arbeidsverleden

▪ Niet bekend met Functie Mogelijkheden Lijst

▪ Loongerelateerde WIA-uitkering/herkeuring/lager 

arbeidsongeschiktheidspercentage/PW

▪ Weer behandeling GGZ, intensivering dagbesteding/financiering dagbesteding

▪ Wie is regiehouder?



Vragen en discussie



Praktische tips 



En ze leefden nog lang en gelukkig





Contactgegevens

Vragen of graag eens verder praten over de samenwerking tussen W&I en GGZ voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid? Schroom vooral niet om contact op te 

nemen:

▪ anner@zinziz.nl

▪ anne@zinziz.nl

▪ jildau.vantzand@sam.nl



© 2019 Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Een samenwerking van SBCM en Cedris



Handige websites 
De samenwerkingen tussen GGZ en Werk & Inkomen

https://www.samenvoordeklant.nl/ggz-en-wi

https://www.reacollegenederland.nl/

https://cedris.nl/nieuws/lex-burdorf-arbeid-als-medicijn/

https://www.han.nl/artikelen/2020/12/zo-houden-we-mensen-met-psychische-
klachten-binnenboord/index.xml#

https://wijzijnmind.nl/

https://www.samensterkzonderstigma.nl/

https://www.samenvoordeklant.nl/webinar-ips-cmd-regeling

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/met-maandelijkse-
online-talkshows-aandacht-voor-inclusie-in-samenleving/

https://sterkdoorwerk.nl/

De website van de programmaraad (samenwerkingsverband tussen Divosa, de VNG, UWV en cedris). De
programmaraad richt zich op het werkend krijgen van de arbeidmarktregio's door verschillende terreinen

met elkaar te laten samenwerken. Deze pagina zich richt op de samenwerking tussen GGZ en Werk &
Inkomen. Via deze site kun je terecht komen bij jouw arbeidsmarktregio.

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is.
Ze werken aan bewustwording van stigma en de impact ervan. Op hun website geven ze bezoekers

handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke samenleving.

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Ze
bieden informatie, doen onderzoek, voeren projecten uit en voeren actie. 

De HAN heeft een artikel geschreven over preventie van uitval bij mensen met psychische klachten.

18 februari gaf Prof. dr.  Lex Burdorf (hoogleraar aan het Erasmus Medisch Centrum) een lezing over de
waarde van werk. Via deze link is het verslag terug te lezen.

Het rea college biedt onderwijs aan mensen die niet terecht kunnen in het regulier beroepsonderwijs. Zij
bieden een beroepsopleiding op maat en begeleiding bij het vinden van een baan.

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met toeleiding
en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Via deze pagina kun je de webinar terugkijken over de IPS-CMD regeling. Hierin wordt ook uitgelegd wat
IPS is en wat het inhoudt in de praktijk. 

Een reeks van maandelijkse talkshows over hoe de samenleving omgaat en om moet gaan met mensen
die (tijdelijk) kwetsbaar zijn.Inmiddels zijn twee van de zes talkshows geweest maar voor de overige vier kun

je je nog aanmelden.

Handige website's 
De samenwerkingen tussen GGZ en Werk & Inkomen

https://zinziz.nl/wp-content/uploads/2021/01/Routekaart-borgen-en-inbedden-
ZINZIZ-2021-2.pdf

Via deze link kom je bij de routekaart die ZINZIZ heeft opgesteld naar aanleiding van het onderzoek. Hierin
vind je praktische tips en handvatten over het borgen en inbedden van de samenwerking tussen GGZ en

Werk & Inkomen. 

https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/de_routekaart_
psychische_aandoeningen_en_werk_2018_derde_geactualiseerde_versie_0.pdf

De routekaart psychische aandoeningen en werk. Uitgebreid document van Samen voor de klant met veel
informatie, tips en suggesties.

Zeer veel informatie over werk en psychische problemen, onder andere over interventies en protocollen.
Veel gaat over het ervaren van psychische problemen als je al aan het werk bent. Sommige links moeten

geactualiseerd worden.

https://www.psychiatrienet.nl/categories/4066#section7

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/binnen-de-
buitenkant/

Een link naar het boek: 'Binnen de buitenkant'. Dit boek laat je onder de huid kruipen van psychisch (zeer)
kwetsbare mensen die hun balans in het leven terugvonden, dankzij herstelondersteunende zorg. ‘Binnen

de buitenkant’ is kosteloos te bestellen.

https://zinziz.nl/2021/01/24/arbeidsmarktregios-werken-beter-samen-om-mensen-
met-psychische-kwetsbaarheid-aan-het-werk-te-helpen/

Via de website van ZINZIZ kom je bij de rapportage en andere handige documenten van het onderzoek

Vragen of graag eens verder praten over de samenwerking
tussen W&I en GGZ voor mensen met een psychische

kwetsbaarheid? Schroom vooral niet om contact op te nemen:

anner@zinziz.nljildau.vantzand@sam.nl anne@zinziz.nl
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