Op woensdag 18 mei was de landelijke bijeenkomst 'Aan het werk met een psychische aandoening'
in het Dolhuys in Haarlem. Met staatssecretaris Klijnsma en vele anderen. De belofte: Er komt aandacht
om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen of werk te behouden mogelijk te
maken.

Nieuws dat bekend werd gemaakt:
Samenwerking UWV en GGZ bij re-integratie van mensen met psychiatrische aandoeningen
UWV en GGZ Nederland gaan de komende jaren nauw samenwerken om meer mensen met ernstige
psychiatrische aandoeningen naar werk te begeleiden. Er komt een subsidie van 20 miljoen euro
beschikbaar voor een periode van vijf jaar. Hiermee worden mensen via de beproefde IPS-methode
intensief naar een baan begeleid en ook op de werkplek is ondersteuning aanwezig. De samenwerking
werd vanmiddag aangekondigd tijdens een landelijke bijeenkomst in Het Dolhuys, museum van de geest,
in Haarlem.
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/05/18/samenwerking-uwv-en-ggz-bij-re-integratie-vanmensen-met-psychiatrische-aandoeningen
Hierin wordt re-integratie gekoppeld aan zorg in de zgn. de IPS methode.
https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/individuele-plaatsing-en-steun-ipsMensenwerk
Tegen deze achtergrond zijn de staatssecretarissen Klijnsma (SZW) en Van Rijn (VWS) het project
'Mensenwerk' gestart www.mensenwerk.org . De aangekondigde samenwerking van UWV en GGZ
Nederland vloeit hier ook uit voort. In alle arbeidsmarktregio's van het land komen bijeenkomsten om de
samenwerking en het ontwikkelen van een integrale aanpak verder gestalte te geven. Ook gemeenten en
vertegenwoordigers van cliënten zijn hier bij betrokken.
De eerste van 35 bijeenkomsten vond vanmorgen plaats, eveneens in Haarlem.
Er komen nog 34 bijeenkomsten: oriënteer je op de bijeenkomst in jullie arbeidsregio en probeer daarin
een stem te krijgen.
Routewijzer
Ook is vandaag de zogenoemde 'Routewijzer' gelanceerd, een website van het Landelijk Platform GGz en
de Landelijke Cliëntenraad (LCR) die bedoeld is om mensen met psychische stoornissen die graag willen
werken van de juiste informatie te voorzien en in staat te stellen om de regie in eigen hand te
nemen. www.routewijzernaarwerk.nl.
Op deze Routewijzer vind je informatie over welke vragen die een kandidaat kan verwachten van de
gemeente of UWV, hoe ontwikkelassessments eruit zien die meten hoe ze dit ontwikkelt op de werkplek
en welke ondersteuning naar werk en werkhervatting mogelijk is. Op woensdag 18 mei was de landelijke
bijeenkomst 'Aan het werk met een psychische aandoening'in het Dolhuys in Haarlem. Met
staatssecretaris Klijnsma en vele anderen. De belofte: Er komt aandacht om mensen met een psychische
kwetsbaarheid aan het werk te helpen of werk te behouden mogelijk te maken.

