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Samenvatting
Inleiding
UWV en GGZ Nederland hebben in april 2012 een convenant gesloten om gezamenlijk mensen met
psychische klachten, die de mogelijkheden hebben om betaalde arbeid te verrichten en die
gemotiveerd zijn, te ondersteunen om werk te krijgen of te behouden. In dit convenant is afgesproken
zodanig samen te werken, dat voor mensen uit deze doelgroep behoud van werk (met eventuele
aanpassingen) dan wel een effectieve re-integratie wordt bevorderd. Er is op dat moment echter niet
duidelijk in hoeverre er in de praktijk wordt samengewerkt en welke initiatieven reeds zijn geïnitieerd
op het gebied van samenwerking tussen GGZ-instellingen en UWV-kantoren.
Binnen de organisaties van zowel GGZ als UWV bestond daarom de behoefte aan een overzicht van de
bestaande samenwerkingsinitiatieven waarmee cliënten met psychische klachten ondersteund of
geholpen kunnen worden om werk te vinden en te behouden en de inhoud van deze
samenwerkingsinitiatieven. Vooral voor de groep, cliënten met een matige tot ernstige psychische of
psychiatrische aandoening, ontbreekt het tot op heden aan evidence-based re-integratieinstrumentarium en interventies. In dit onderzoek zijn bestaande initiatieven in kaart gebracht en ligt
de focus op samenwerkingsinitiatieven gericht op de doelgroep met een matige tot ernstige
psychische of psychiatrische aandoening met een Wajong-, WAO/WAZ/WIA- of ZW-uitkering.
Daarnaast is geïnventariseerd welke samenwerkingsinitiatieven kansrijk zijn voor verdere uitwerking
in een Doorbraakproject.

Doelstellingen
Het doel van dit project is drieledig. Ten eerste het op gestructureerde wijze in kaart brengen van de
bestaande initiatieven in de samenwerking tussen professionals van GGZ en UWV (fase 1). Ten tweede
het verkrijgen van inzicht in de mate waarin sprake is van samenwerking tussen beide groepen
professionals en in de inhoud van de betreffende samenwerking (fase 2). Ten derde het nader in kaart
brengen van een aantal geselecteerde (kansrijke) samenwerkingsinitiatieven, teneinde informatie te
verkrijgen over de intenties, draagvlak en mogelijke inzet ten behoeve van de verdere uitwerking van
een practice-based samenwerking (fase 3).

Resultaten
Fase 1: Samenwerking GGZ-UWV in kaart
In fase 1 is de bestaande samenwerking tussen GGZ en UWV in kaart gebracht. Er zijn in totaal 428
vragenlijsten retour ontvangen, die voornamelijk zijn ingevuld door GGZ-(traject)begeleiders en door
UWV arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. De hoogste respons kwam vanuit de regio’s Noorden Zuid-Holland. Van de GGZ-respondenten heeft 80% aangegeven samen te werken met UWV en
31% van de UWV-respondenten heeft aangegeven samen te werken met GGZ. Een mogelijke
verklaring voor het verschil tussen GGZ en UWV is dat de GGZ-vragenlijst weliswaar aan alle lidinstellingen van GGZ Nederland is voorgelegd, maar vervolgens waarschijnlijk alleen onder afdelingen
is verspreid waarvan verwacht werd dat samenwerking met UWV van belang was, terwijl de UWVvragenlijst breed via de lijn is uitgezet onder professionals van alle afdelingen. De ruime meerderheid
van zowel GGZ-respondenten als UWV-respondenten geeft aan onderlinge samenwerking (zeer)
belangrijk te vinden.
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Fase 2: Inhoud en vorm van de samenwerking GGZ-UWV
In fase 2 is de inhoudelijke kant van de bestaande samenwerking tussen GGZ en UWV in kaart
gebracht; het doel van de samenwerking, de doelgroep, de activiteiten, de rol van de betrokken
professionals, andere bij het initiatief betrokken partijen, de wijze van communicatie, etc. Er zijn in
totaal 130 volledig ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. Van de ontvangen reacties heeft
ongeveer de helft van de aangemelde samenwerkingsinitiatieven betrekking op de doelgroep matige
tot ernstige psychische stoornissen (GGZ 58,9%; UWV 42,9%). Een kwart tot een derde van de
samenwerkingsinitiatieven is door de aanmelder als structureel aangemerkt (GGZ 35,6%; UWV 25,7%).
Daarnaast zijn de knelpunten en belemmeringen in de samenwerking tussen GGZ en UWV, de
mogelijke oplossingen voor deze knelpunten en de succesfactoren in de samenwerking tussen GGZ en
UWV in kaart gebracht. Professionals hebben aangegeven dat de wederzijdse bereikbaarheid te
wensen over laat en dat de andere organisatie soms slecht toegankelijk is. Dit kan ook te maken
hebben met het ontbreken van een vaste contactpersoon per organisatie en gebrek aan persoonlijke
contacten met professionals in de andere organisatie. Daarnaast is aangegeven dat het niet
persoonlijk (leren) kennen van professionals binnen de andere organisatie het lastig maakt elkaar te
vinden. Professionals gaven aan van elkaar niet te weten wat er bij de ander speelt en wat de
werkwijze en expertise van de ander is. Daarnaast is aangegeven dat door het ontbreken van
structureel overleg en (intensief) contact tussen beide organisaties, weinig gebruik wordt gemaakt van
elkaars expertise. Ook is onbekend welke expertise aanwezig is, en wordt het ontbreken van specifieke
kennis bij de andere organisatie/professional als knelpunt benoemd.
Om deze knelpunten te adresseren zijn de volgende Quick Wins geformuleerd:
- Professionals met elkaar in contact brengen door een internet-based digitale community te
ontwikkelen
- Vaste contactpersonen als een eerste aanspreekpunt benoemen bij zowel UWV als GGZ voor
professionals van de andere organisatie.
- Structureel overleg / kennis uitwisseling door organiseren van bijeenkomsten per provincie/regio
met enerzijds bijscholing/nascholing en expertise-uitwisseling en anderzijds casuïstiekbespreking als
doel.
- Ontmoetingen en netwerken faciliteren door jaarlijks een gezamenlijk landelijk congres te
organiseren voor UWV - en GGZ professionals.
- Stimuleren uitwisselen van visitekaartjes van professionals van GGZ en UWV via de cliënt.
Vanuit de resultaten van fase 2 zijn vijf potentiële Doorbraakprojecten en vijf potentieel kansrijke
samenwerkingsinitiatieven geselecteerd, die voldeden aan vooraf vastgestelde criteria. De
aangemelde initiatieven lijken echter nog onvoldoende ontwikkeld te zijn om geschikt te zijn voor
directe implementatie in andere regio’s. Daarom zijn in fase 3 verdiepende groepsinterviews
gehouden met een aantal geselecteerde initiatieven.
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Fase 3: Verdiepende groepsinterviews van bestaande samenwerkingsinitiatieven GGZ-UWV
De contactpersonen van de vijf potentiële Doorbraakprojecten en één kansrijk initiatief zijn
telefonisch benaderd om mee te werken aan fase 3. Hiervan zijn uiteindelijk twee initiatieven
overgebleven waarbij een verdiepend groepsinterview met betrokkenen van GGZ en UWV is
gehouden. Uit de groepsinterviews bleek dat binnen beide initiatieven structureel overleg plaatsvindt
tussen betrokken professionals van GGZ en UWV, waarbij kennis en adviezen worden uitgewisseld en
casuïstiek wordt besproken. Structureel overleg lijkt een belangrijke factor in het in stand houden van
de samenwerking. Alhoewel beide initiatieven nog volop in ontwikkeling zijn, bleken beide initiatieven
bereid om te investeren in het verder ontwikkelen van het samenwerkingsinitiatief in een
Doorbraakproject. Door de betrokken experts is vervolgens een advies aan de stuurgroep van het
Convenant Samenwerking GGZ-UWV voorgelegd om beide initiatieven, aangevuld met 4 tot 8 andere
initiatieven uit fase 2, verder te ontwikkelen tot een practice-based samenwerking met behulp van de
Doorbraak-systematiek.

Conclusie

Uit de studie is gebleken dat een ruime meerderheid van zowel GGZ-respondenten als UWVrespondenten onderlinge samenwerking (zeer) belangrijk vindt. Er zijn echter een beperkt aantal
bestaande samenwerkingsinitiatieven tussen GGZ en UWV aangemeld. De helft van deze
samenwerkingsinitiatieven heeft betrekking op de doelgroep van mensen met matige tot ernstige
psychische aandoeningen. Daarnaast blijken de aangemelde initiatieven veelal niet structureel te zijn
ingebed in de organisaties. De aangemelde initiatieven zijn bovendien nog in ontwikkeling en hierdoor
niet geschikt voor directe implementatie in andere regio’s. Wel zijn binnen een aantal
samenwerkingsinitiatieven, die nog in de ontwikkelfase verkeren, concrete stappen gezet om de
samenwerking verder vorm te geven. Hieruit zijn vijf potentiële Doorbraakprojecten en vijf potentieel
kansrijke samenwerkingsinitiatieven geselecteerd, die voldeden aan vooraf vastgestelde criteria. Vanuit
deze initiatieven zijn twee samenwerkingsinitiatieven geselecteerd, die mogelijk geschikt zijn voor
verdere uitwerking. Met betrokkenen van deze twee initiatieven zijn groepsinterviews gehouden.
Hieruit is gebleken dat beide initiatieven structureel overleg hebben tussen betrokken professionals van
GGZ en UWV, waarbij kennis en adviezen worden uitgewisseld en casuïstiek wordt besproken.
Structureel overleg lijkt een belangrijke factor in het in stand houden van de samenwerking. Alhoewel
beide initiatieven nog volop in ontwikkeling zijn, bleken beide initiatieven bereid om te investeren in het
verder ontwikkelen van het samenwerkingsinitiatief in de vorm van een mogelijk in de toekomst op te
zetten Doorbraakproject.
Uit de inventarisatie zijn bovendien een aantal knelpunten naar voren gekomen, die veelal betrekking
hebben op bereikbaarheid en toegankelijkheid, gebrek aan persoonlijke contacten en aan structureel
overleg en onbekendheid met de expertise van de andere organisatie.

Aanbevelingen
• Om bovengenoemde knelpunten te adresseren zijn een aantal zogenaamde Quick Wins
geformuleerd (zie pagina 6). Deze QuickWins zijn relatief eenvoudig te organiseren en kunnen de
samenwerking tussen GGZ- en UWV professionals een positieve stimulans geven met op termijn
positieve resultaten in de re-integratie van mensen met psychische problematiek in werk.
• Om de samenwerking tussen professionals van GGZ en UWV verder te stimuleren is het van belang
een practice-based samenwerking te ontwikkelen, die overdraagbaar is naar andere
7

regio’s/instellingen en geschikt is voor bredere implementatie. Het is van belang deze te
ontwikkelen practice-based samenwerking in een protocol vast te leggen teneinde modelgetrouwe
implementatie in andere regio’s mogelijk te maken.
• Het is van belang de bovengenoemde en te ontwikkelen practice-based samenwerking zorgvuldig
en op gestructureerde wijze te implementeren en te evalueren, waarbij een wetenschappelijk
robust design vereist is, zodat op basis hiervan een evidence-based samenwerking kan worden
voorgesteld.
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Hoofdstuk 1. Inleiding
Deze eindrapportage heeft betrekking op het onderzoek “Samenwerkingsverbanden tussen GGZ en
UWV” gericht op re-integratie van mensen met een matige tot ernstige psychische stoornis. In deze
inleiding komen achtergrond, doelstelling, onderzoeksvragen en de opbouw van het rapport aan de
orde.

1.1 Achtergrond
UWV en GGZ Nederland hebben in april 2012 een convenant gesloten om gezamenlijk mensen met
psychische klachten, die de mogelijkheden hebben om betaalde arbeid te verrichten en die
gemotiveerd zijn, te ondersteunen om werk te krijgen of te behouden. In dit convenant is afgesproken
zodanig samen te werken, dat voor mensen uit deze doelgroep behoud van werk (met eventuele
aanpassingen) dan wel een effectieve re-integratie wordt bevorderd. Daarvoor wordt expertise van de
GGZ met betrekking tot mogelijkheden van mensen met psychische klachten en expertise van het
UWV op het gebied van regelgeving en begeleiding naar werk uitgewisseld tussen beide partijen.
Binnen het convenant wordt de doelgroep cliënten met psychische klachten ingedeeld in drie
verschillende subgroepen:
1. cliënten met lichte tot matige psychische aandoeningen in kortdurende behandeling en die een ZWuitkering ontvangen;
2. cliënten met een matige tot ernstige psychische of psychiatrische aandoening met een Wajong-,
WAO/WAZ/WIA- of ZW-uitkering en
3. cliënten met een ernstige tot zeer ernstige psychische of psychiatrische aandoening met een
Wajong-, WAO/WAZ/WIA- of ZW-uitkering.
Vooral voor de middelste groep, cliënten met een matige tot ernstige psychische of psychiatrische
aandoening, ontbreekt het tot op heden aan evidence-based re-integratie-instrumentarium en
interventies. Het gaat hier bijvoorbeeld om cliënten met angst en stemmingsstoornissen en
stoornissen gekoppeld aan middelengebruik met een groot risico op chroniciteit, waarbij meer
disfunctioneren en meer verzuim optreedt en het natuurlijk beloop minder gunstig is dan voor de
groep cliënten met lichte tot matige psychische aandoeningen. In dit onderzoek ligt de focus dan ook
op samenwerkingsinitiatieven gericht op de doelgroep met een matige tot ernstige psychische of
psychiatrische aandoening met een Wajong-, WAO/WAZ/WIA- of ZW-uitkering.
In het kader van bovengenoemd convenant worden lokale en regionale initiatieven om samen te
werken van zowel GGZ-medewerkers als UWV-medewerkers gestimuleerd, o.a. door provinciale
kennismakingsbijeenkomsten te organiseren. Daarnaast zijn in het convenant afspraken gemaakt over
het verspreiden van best-practices en effectieve behandelingen, gericht op behoud van werk of reintegratie. Het was niet duidelijk in hoeverre er in de praktijk werd samengewerkt en welke
initiatieven reeds geïnitieerd waren op het gebied van samenwerking tussen GGZ-instellingen en
UWV-kantoren gericht op mensen met matige tot ernstige psychische klachten. Binnen de
organisaties van zowel GGZ als UWV bestond daarom de behoefte aan een overzicht van de
bestaande samenwerkingsinitiatieven waarmee cliënten met psychische klachten ondersteund of
geholpen kunnen worden om werk te vinden en te behouden en van de inhoud van deze
samenwerkingsinitiatieven. Daarnaast is het de bedoeling om in de (nabije) toekomst samenwerking
op lokaal en regionaal niveau tussen beide organisaties te stimuleren en te verbeteren.
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1.2

Doelstelling en vraagstellingen

Het doel van dit project is drieledig. Ten eerste het op gestructureerde wijze in kaart brengen van de
bestaande initiatieven in de samenwerking tussen professionals van GGZ en UWV
(fase 1). Ten tweede het verkrijgen van inzicht in de mate waarin sprake is van samenwerking tussen
beide groepen professionals en in de inhoud van de betreffende samenwerking en het selecteren van
kansrijke samenwerkingsinitiatieven voor verdere uitwerking in een Doorbraakproject 1 (fase 2). Ten
derde het nader in kaart brengen van een aantal geselecteerde (kansrijke) samenwerkingsinitiatieven,
teneinde informatie te verkrijgen over de intenties, draagvlak en mogelijke inzet ten behoeve van de
verdere uitwerking van een practice-based samenwerking door middel van een Doorbraakproject
(fase 3).
De onderzoeksvragen voor de verschillende fasen luiden als volgt:
- Fase 1: Wie werkt samen met wie en waar vindt die samenwerking plaats?
- Fase 2: Wat is de inhoud van de aangemelde samenwerkingsinitiatieven en welke initiatieven zijn het
meest kansrijk?
- Fase 3: Welke kansrijke initiatieven kunnen verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd door
middel van een Doorbraakproject?

1.3

Opbouw van het onderzoek

Het project is gestart in november 2013, heeft een looptijd van 14 maanden en bestaat uit drie fasen.
1. In de eerste fase van het onderzoek is geïnventariseerd waar door welke professionals van GGZ en
van UWV en met wie van de andere partij wordt samengewerkt.
2. In de tweede fase is de inhoud van de bestaande samenwerking tussen partijen in kaart gebracht;
het doel van de samenwerking, de doelgroep, de activiteiten, de rol van de betrokken professionals,
andere bij het initiatief betrokken partijen, de wijze van communicatie, etc. door middel van een
digitale vragenlijst.
3. In de derde fase zijn de meest veelbelovende initiatieven verder uitgewerkt door middel van
verdiepende groepsinterviews met samenwerkende partijen.
Het onderzoek vond plaats in nauwe samenwerking met GGZ Nederland (mevrouw Lilly Buurke en
mevrouw Fianne Bremmer) en UWV (de heer Peter Smit). De GGZ betreft een breed scala aan
instellingen en bestaat uit vele autonome instellingen, die met meerdere UWV kantoren kunnen
samenwerken. Voor UWV-kantoren geldt dat zij met meerdere GGZ-instellingen kunnen
samenwerken. Voor het bereiken van zowel GGZ-medewerkers als UWV-medewerkers is gebruik
gemaakt van de interne media van GGZ Nederland en UWV, zoals intranet, interne nieuwsbrieven, e.d.
Op deze wijze is zo breed mogelijk de aandacht gevestigd op het onderzoek.

1

De Doorbraakmethode is een strategie om de invoering van veranderingen, richtlijnen of goede voorbeelden in de praktijk te
versnellen. Een Doorbraakproject richt zich op meerdere disciplines rondom een bepaald proces en is een combinatie van topdown en bottom-up veranderstrategieën. De methode is ontwikkeld in de Verenigde Staten en bedoeld om in korte tijd
verbetering tot stand te brengen op het gebied van cliëntgerichtheid, effectiviteit, veiligheid, efficiency en kwaliteit. Binnen de
doorbraak methode wordt gewerkt met concrete meetbare doelstellingen en worden verbeteringen in het proces
werkenderwijs geïmplementeerd.
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1.4

Opbouw van het rapport

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het onderzoek “Samenwerkingsverbanden tussen
GGZ en UWV gericht op re-integratie van mensen met een matige tot ernstige psychische stoornis in
kaart”. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de opzet, uitwerking en de resultaten van
fase 1. In hoofdstuk 3 is de opzet, uitwerking en de resultaten van fase 2 beschreven. In hoofdstuk 4 is
de opzet, uitwerking en de resultaten van fase 3 beschreven. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten
samengevat en conclusies geformuleerd.
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Hoofdstuk 2. Inventarisatie van bestaande contacten tussen GGZ professionals
en UWV professionals (fase 1)
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de opzet, uitwerking en de resultaten van fase 1.
Fase 1 heeft als doel een inventarisatie te maken van bestaande samenwerking tussen GGZ en UWV:
wie werkt waar met wie samen. Hiervoor is via GGZ Nederland en UWV een korte vragenlijst onder de
respectievelijke professionals verspreid om in kaart te brengen wie op dit moment actief is in de
samenwerking tussen GGZ en UWV gericht op de re-integratie van mensen met een matige tot
ernstige psychische beperking. In eerste instantie is gekozen om samenwerking of afstemming in de
breedste zin van het woord te inventariseren om te voorkomen dat initiatieven niet gemeld zouden
worden. Naast demografische achtergrondfactoren en kenmerken van de organisatie, is gevraagd of
medewerkers contact hadden met de andere organisatie ten behoeve van cliënten. Vervolgens is
gevraagd met welke instelling/kantoor en professional werd samengewerkt. Ook is de doelgroep van
de samenwerking en het belang van de afstemming tussen beide organisaties voor de
behandeling/begeleiding van cliënten in kaart gebracht. Aan GGZ-professionals is bovendien gevraagd
of werk een belangrijk aandachtspunt in de behandeling/begeleiding van hun cliënten is. Diegenen die
in fase 1 hebben aangegeven dat er sprake is van samenwerking met de andere organisatie, hebben in
fase 2 een uitgebreidere vragenlijst ontvangen, waarmee het samenwerkingsinitiatief verder
inhoudelijk in kaart is gebracht (zie hoofdsuk 3).
In de eerste fase van dit onderzoek is aan zowel GGZ-medewerkers als UWV-medewerkers gevraagd
of zij met de andere partij samenwerken. De resultaten zijn beschreven in tabel 1.
Er zijn in totaal 428 reacties (GGZ: 113; UWV: 315) ontvangen. De vragenlijsten zijn voornamelijk
ingevuld door GGZ-(traject)begeleiders (61%; n=65) en door UWV arbeidsdeskundigen (38%; n=119)
en verzekeringsartsen (37%; n=115). De meeste GGZ reacties zijn ontvangen vanuit de ambulante
setting (80%). De meeste reacties vanuit UWV zijn ontvangen van de afdelingen WIA-WAO (47%), ZWArbo (39%) en Wajong (30%). Van de GGZ-respondenten geeft 80% aan samen te werken met UWV en
31% van de UWV-respondenten geeft aan samen te werken met GGZ. Een mogelijke verklaring voor
dit verschil is dat de GGZ-vragenlijst weliswaar aan alle lid-instellingen van GGZ Nederland is
voorgelegd, maar vervolgens waarschijnlijk alleen onder afdelingen is verspreid waarvan verwacht
werd dat samenwerking met UWV van belang was, terwijl de UWV-vragenlijst breed via de lijn is
uitgezet onder professionals van alle afdelingen. De ruime meerderheid van zowel GGZ-respondenten
(95%) als UWV-respondenten (69%) geeft aan samenwerking (zeer) belangrijk te vinden.
In figuur 1 is aangegeven vanuit welke provincies de respons is ontvangen. Daarbij springen Noord- en
Zuid-Holland het meest in het oog. Vanuit Flevoland is geen respons van de GGZ ontvangen. Mogelijk
heeft dit te maken met samenwerking over provinciegrenzen heen.
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Tabel 1: Beschrijving kenmerken deelnemers GGZ en UWV fase 1
Kenmerk

Totaal
n=428
50 jaar (SD:9,3)

GGZ
n=113
47 jaar (SD:10,4)

Gemiddelde leeftijd (SD)*
Geslacht
- Man
208 (49,3%)
31 (28,2%)
- Vrouw
214 (50,7%)
79 (71,8%)
Functie
- (Traject)begeleider
65 (61,3%)
- Bedrijfsvoering
30 (28,3%)
- Behandelaren
11 (10,4%)
- Arbeidsdeskundige
- Verzekeringsarts
- Overige functies, zoals
contractdeskundigen, adviseurs,
procesbegeleiders
Provincie
- Groningen
29 (6,8%)
7 (6,2%)
- Friesland
29 (6,8%)
4 (3,5%)
- Drenthe
22 (5,1%)
5 (4,4%)
- Overijssel
19 (4,4%)
8 (7,1%)
- Gelderland
46 (10,7%)
9 (8,0%)
- Flevoland
12 (2,8%)
- Utrecht
25 (5,8%)
4 (3,5%)
- Noord-Holland
95 (22,2%)
22 (19,5%)
- Zuid-Holland
90 (21,0%)
24 (21,2%)
- Noord-Brabant
36 (8,4%)
22 (19,5%)
- Zeeland
11 (2,6%)
1 (0,9%)
- Limburg
12 (2,8%)
5 (4,4%)
GGZ-setting**
- Ambulant
90 (79,6%)
- Klinisch
29 (25,7%)
- Beschermd wonen
16 (14,2%)
- Begeleid wonen
14 (12,4%)
Klantgroep UWV*
- Wajong
- WIA/WAO
- ZW/Arbo
- Werkbedrijf
- Overig (anders)
Doelgroep aandoening
- Licht/matig
33 (29,2%)
- Matig/ernstig
70 (61,9%)
- Ernstig/zeer ernstig
75 (66,4%)
Samenwerking t,b,v, cliënt (ja)
90 (79,6%)
Belangrijkheid samenwerking (1—5)
- Helemaal niet belangrijk (1)
14 (3,4%)
- Niet belangrijk (2)
17 (4,1%)
- Neutraal (3)
68 (16,4%)
5 (4,5%)
- Belangrijk (4)
142 (34,2%)
25 (22,7%)
- Heel erg belangrijk (5)
174 (41,9%)
80 (72,7%)
Gemiddelde (SD)*
4,07 (SD:1,02)
4,68 (SD:0,56)
* Standaard deviatie
** Verschillende organisaties bedienen meerdere klantgroepen, overlap is mogelijk
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UWV
n=315
51 jaar (SD:8,6)
177 (56,7%)
135 (43,3%)
119 (38,1%)
115 (36,9%)
78 (25,0%)

22 (7,0%)
25 (7,9%)
17 (5,4%)
11 (3,5%)
37 (11,7%)
25 (7,9%)
21 (6,7%)
73 (23,2%)
66 (21,0%)
14 (4,4%)
10 (3,2%)
7 (2,2%)
95 (30,2%)
147 (46,7%)
124 (39,4%)
24 (7,6%)
27 (8,6%)
96 (30,5%)
14 (4,6%)
17 (5,6%)
63 (20,7%)
117 (38,4%)
94 (30,8%)
3,85 (SD: 1,06)

Figuur 1: Overzicht van samenwerking tussen GGZ en UWV per provincie
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Hoofdstuk 3. Inhoudelijk in kaart brengen van de bestaande samenwerking
(fase 2)
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de opzet, uitwerking en de resultaten van fase 2.

3.1

De ontwikkeling van de vragenlijst

Fase 2 heeft als doel de inhoud van de bestaande samenwerking in kaart te brengen; het doel van de
samenwerking, de doelgroep, de activiteiten, de rol van de betrokken professionals, andere bij het
initiatief betrokken partijen, de wijze van communicatie, etc. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld
waarmee op gestandaardiseerde wijze relevante informatie is verzameld met betrekking tot de
bestaande interdisciplinaire samenwerking. Deze vragenlijst is gebaseerd op literatuur en de
uitkomsten van de provinciale kennismakingsbijeenkomsten tussen GGZ en UWV professionals, die in
het kader van het convenant zijn gehouden.
Uit de literatuur zijn de volgende onderdelen naar voren gekomen:
- Doelstelling van de samenwerking
- Doelgroep: in dit onderzoek matige tot ernstige psychische aandoening
- Activiteiten: structureel en extra: overstijgt eigen werkzaamheden/functie
- Professionals: zowel GGZ professionals als UWV professionals dragen substantieel bij aan de
samenwerking
- Communicatie: gestructureerd en regelmatig
- Financiering en proces
De gevonden onderwerpen en thema’s zijn voorgelegd in een focusgroepbijeenkomst om de
relevantie van de gevonden onderwerpen te toetsen en eventuele gemiste thema’s naar boven te
halen (zie paragraaf 3.2). Daarnaast zijn op verzoek van de stuurgroep van het Convenant
Samenwerking GGZ-UWV de kenmerken van de Doorbraak-methode in de vragenlijst opgenomen,
zodat van de aangemelde initiatieven kan worden beoordeeld of zij in aanmerking komen om als
Doorbraakproject te worden opgezet (CBO, 2007) 2. De Doorbraakmethode is een strategie om de
invoering van veranderingen, richtlijnen of goede voorbeelden in de praktijk te versnellen. Een
Doorbraakproject richt zich op meerdere disciplines rondom een bepaald proces. De methode is
ontwikkeld in de Verenigde Staten en bedoeld om in korte tijd verbetering tot stand te brengen op het
gebied van cliëntgerichtheid, logistiek, veiligheid, efficiency en kwaliteit.
Daarnaast is in de vragenlijst door middel van open vragen expliciet gevraagd naar door professionals
ervaren knelpunten, mogelijke oplossingen en succesfactoren in de samenwerking.
Deze vragenlijst, waarin bovengenoemde onderdelen zijn verwerkt, is vervolgens digitaal gemaakt en
op internet gezet. Vervolgens zijn alle respondenten, die in fase 1 hadden aangegeven contact te
hebben met de andere organisatie, persoonlijk uitgenodigd door middel van een email met een link
naar de vragenlijst. Daarnaast is drie weken later een herinnering verzonden aan respondenten die
nog niet hadden gereageerd.

2

CBO Doorbreken met resultaten in de gezondheidszorg. Assen: Van Gorcum (2007)
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3.2

Focusgroep

Het doel van de focusgroep is het leveren van input voor fase 2: hoe ziet de samenwerking tussen GGZ
en UWV eruit en welke elementen zijn belangrijk voor de samenwerking tussen GGZ en UWV
professionals. De bijeenkomst is op 21 januari 2014 gehouden met vertegenwoordigers van beide
stakeholders: 3 vertegenwoordigers vanuit GGZ en 3 vertegenwoordigers vanuit UWV. Voor een
overzicht van deelnemers zie bijlage 1. Deze vertegenwoordigers zijn reeds eerder betrokken geweest
bij de in het kader van het convenant ingestelde werkgroep. Daarnaast waren Fianne Bremmer van GGZ
Nederland en Peter Smit, projectleider van UWV, aanwezig. Voor het verslag van de focusgroep, zie
bijlage 2.
Aan de deelnemers zijn een aantal vragen voorgelegd.
De onderwerpen en thema’s die uit de literatuur en uit de regionale kennismakingsbijeenkomsten naar
voren zijn gekomen, zijn bevestigd door de deelnemers aan de focusgroep. Daarnaast zijn uit de
focusgroep bijeenkomst de volgende problemen en knelpunten naar voren gekomen:
● Zowel GGZ behandelaren als UWV professionals zijn telefonisch slecht bereikbaar;
● Door de financieringssystematiek binnen GGZ is er weinig tot geen ruimte voor GGZbehandelaren om deel te nemen aan overleg met UWV;
● Er spelen verschillende belangen bij GGZ en UWV (behandelen van aandoening versus begeleiden
naar werk en bepalen recht op uitkering);
● Binnen de langdurige GGZ is meer aandacht voor arbeid, dan binnen de kortdurende en
ambulante GGZ;
● Er zijn versnipperde budgeten voor financiering.
Als mogelijke oplossingen voor het bevorderen van de samenwerking tussen beide instellingen zijn
genoemd:
● Gebruik maken van een vaste contactpersoon per afdeling, zowel voor GGZ als UWV;
● Het openstellen van een speciale UWV-telefoonlijn voor GGZ professionals;
● Werk (situatie) toevoegen aan de digitale standaard vragenlijst die wordt ingevuld door GGZprofessionals (Routine Outcome Measurement (ROM));
● Structureel overleg tussen GGZ en UWV;
● Gemeenschappelijk casuïstiek-overleg, waarbij een concrete casus wordt besproken;
● Opstellen van gemeenschappelijk begrippenkader waardoor professionals vanuit GGZ en UWV
elkaar goed begrijpen;
● Gezamenlijk belang schetsen, waarbij de cliënt als gezamenlijke klant wordt gezien. De
doelstellingen van GGZ en UWV zijn daarbij complementair.
Daarnaast zijn enkele concrete voorbeelden van samenwerking naar voren gebracht:
● 1 keer per maand gezamenlijk overleg van GGZ-instelling en UWV
● Psychisch Café voor iedereen die werkt met cliënten met een psychische aandoening
Tenslotte is het belang van het aansluiten bij bestaande richtlijnen m.b.t. psychische aandoeningen en
werk, zoals de richtlijn m.b.t. depressie en werk en de richtlijn m.b.t. bipolaire stoornissen en werk
genoemd.
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3.3

Aangemelde samenwerkingsinitiatieven

In fase 2 zijn 127 professionals vanuit GGZ en 114 professionals vanuit UWV benaderd voor het
invullen van de tweede vragenlijst met betrekking tot de inhoud van de samenwerking. In totaal zijn
90 vragenlijsten vanuit GGZ retour ontvangen, waarvan 67 compleet (51,2%) en 70 vanuit UWV,
waarvan 63 compleet (55,3%). Van de ontvangen reacties heeft ongeveer de helft van de aangemelde
samenwerkingsinitiatieven betrekking op de doelgroep matige tot ernstige psychische stoornissen
(GGZ 58,9%; UWV 42,9%). Een kwart tot een derde van de samenwerkingsinitiatieven is door de
aanmelder als structureel aangemerkt (GGZ 35,6%; UWV 25,7%).
Hieronder is een schematische weergave opgenomen van de manier waarop onderscheid is gemaakt
tussen de verschillende samenwerkingsinitiatieven (zie figuur 2). De aangemelde initiatieven zijn
geselecteerd op basis van doelgroep, of er sprake was van structureel contact en of er een projectplan
aanwezig was. Als een samenwerking geen betrekking heeft op de doelgroep met matige tot ernstige
psychiatrische stoornissen of geen gebruik maakt van een uitkeringsregeling van UWV, is het initiatief
geëxcludeerd. Ook als er geen sprake is van structureel contact, is het initiatief geëxcludeerd. Alleen
als is aangegeven dat er sprake was van ad hoc contact, terwijl er wel een projectplan aanwezig was,
dan is het initiatief alsnog geïncludeerd. Daarnaast zijn de aangemelde initiatieven beoordeeld op
grond van de door de deelnemer genoemde activiteiten die werden ontplooid in het kader van de
samenwerking.

Doelgroep
NEE

JA

Structureel
contact

JA

Project
plan

NEE
NEE

JA

Kansrijk
initiatief

AD HOC

Valt
af
Inhoud +
activiteiten

Valt
af

Figuur 2: Stroomdiagram selectie potentiële Doorbraakprojecten en kansrijke initiatieven
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In de daarop volgende selectie op basis van alle beschikbare informatie zijn onderstaande
samenwerkingsinitiatieven alsnog geëxcludeerd. Het gaat om initiatieven die:
- betrekking hebben op ernstige psychische aandoeningen of als IPS zijn aangeduid (n=15),
- niet gericht zijn op de doelgroep van matig tot ernstige psychische klachten (n=13),
- betrekking hebben op de doelgroep die in het kader van de participatiewet niet langer onder de
verantwoordelijkheid van UWV valt (n=4),
- niet structureel zijn ingebed (n=12),
- betrekking hebben op reguliere dienstverlening (n=9) of
- betrekking hebben op specifieke groepen (n=3)
Daarnaast zijn ook de initiatieven, waarvoor de vragenlijst slechts beperkt was ingevuld (n=25), waardoor
te weinig informatie beschikbaar was, niet meegenomen in het vervolg.
Op basis van bovenstaande selectiecriteria zijn vijf samenwerkingsinitiatieven aangemerkt als potentiële
Doorbraakprojecten. Daarnaast zijn vijf samenwerkingsinitiatieven aangemerkt als potentiële kansrijke
initiatieven, waarbij twijfel bestaat over de bruikbaarheid van deze initiatieven als Doorbraakproject.
Zowel de potentiële Doorbraakprojecten als de potentiële kansrijke initiatieven zijn vervolgens
voorgelegd in een expertmeeting, zie paragraaf 3.5.
Tabel 2: Overzicht geëxcludeerde initiatieven met exclusiereden
Exclusie criteria
Reguliere samenwerking
Samenwerking is niet structureel
Samenwerking is ad hoc (zelfrapportage)
Samenwerking is te specifiek
Ernstig psychische aandoening of IPS
Andere doelgroep
Doelgroep gemeente
Te weinig informatie beschikbaar
Geen samenwerking

3.4

UWV
N
5
4
34
1
2
11
0
7
1

%
7,1%
5,7%
48,6%
1,4%
2,9%
15,7%
0,0%
10,0%
1,4%

Knelpunten, mogelijke oplossingen en succesfactoren

GGZ
N
4
8
33
2
13
2
4
18
2

%
4,4%
8,9%
36,7%
2,2%
14,4%
2,2%
4,4%
20,0%
2,2%

In de vragenlijst van fase 2 is tevens aan respondenten gevraagd welke knelpunten en belemmeringen zij
signaleren in de samenwerking tussen GGZ en UWV, wat zij als mogelijke oplossingen zien voor deze knelpunten
en welke succesfactoren kunnen worden onderscheiden in de samenwerking tussen GGZ en UWV. Deze vragen
waren zogenaamde “open” vragen wat heeft geresulteerd in een variatie aan antwoorden. Sommige
respondenten hebben meerdere aspecten aangegeven, anderen geen enkele. De onderstaande beschrijving
heeft als doel inzicht te geven in mogelijke knelpunten, succesfactoren en oplossingen, zoals deze door
respondenten zijn aangegeven. Er kunnen geen conclusies worden verbonden aan onderstaande opsomming
voor wat betreft belangrijkheid of urgentie van de genoemde aspecten.
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3.4.1. Gesignaleerde knelpunten:
Door 104 respondenten (56 vanuit GGZ, 48 vanuit UWV) zijn knelpunten in de samenwerking aangegeven.
Als knelpunten en belemmeringen zijn de volgende punten genoemd:
- Administratieve processen: De respondenten gaven aan dat er soms sprake is van onduidelijkheid in het
werkproces en dat professionals een beperkt beeld hebben van de regels van de andere organisatie. Er
bestaan bovendien bij GGZ en UWV andere rapportage- en registratiesystemen, die niet op elkaar
aansluiten.
- Gebrek aan afstemming: Gebrek aan afstemming en overleg tussen GGZ en UWV wordt regelmatig
genoemd als het gaat om het traject van de cliënt. Professionals geven aan dat ze elkaar vaak niet
benaderen als informatie of kennis van de andere partij nodig is, vaak door onbekendheid met de
expertise van de andere partij of de te volgen procedure. Sommige professionals ervaren eenzijdigheid in
het contact. Men zoekt elkaar niet op.
- Gebrek aan begrip/bereidheid/vertrouwen: Professionals geven aan het idee te hebben dat er geen of
weinig begrip voor elkaar en elkaars rol bestaat. Er wordt door sommige professionals weinig bereidheid
tot samenwerking en weinig vertrouwen op de (kennis van) andere professionals ervaren. Ook wordt
aangeven dat er niet altijd respect is voor andere rollen en belangen en geen tot beperkt inzicht in de
werkwijze van de andere organisatie. Soms zien professionals geen nut in de samenwerking en willen zij
hier niet bij betrokken zijn. Aangegeven wordt dat wederzijdse bereidheid om elkaar van informatie te
voorzien over cliënten ontbreekt.
- Ontbreken van gezamenlijk doel/belang: Aangegeven is dat er sprake is van conflicterende belangen en
een gebrek aan gezamenlijk gedragen doelen/belangen tussen GGZ en UWV. De behandeling wordt niet
altijd gecombineerd met gerichtheid op werk. De cliënt wordt niet altijd centraal gesteld is de ervaring.
- Slechte bereikbaarheid: Professionals geven aan elkaar niet gemakkelijk te kunnen bereiken en dat de
andere organisatie soms slecht toegankelijk is. Dit kan ook te maken hebben met het ontbreken van een
vaste contactpersoon per organisatie en gebrek aan persoonlijke contacten met professionals in de
andere organisatie. Daarnaast wordt aangegeven dat het niet persoonlijk (leren) kennen van professionals
binnen de andere organisatie het lastig maakt elkaar te vinden. Professionals geven aan van elkaar niet te
weten wat er bij de ander speelt en wat de werkwijze en expertise van de ander is.
- Ontbreken van structureel overleg: Daarnaast is aangegeven dat door het ontbreken van een gepland,
structureel overleg en (intensief) contact tussen beide organisaties, weinig gebruik wordt gemaakt van
elkaars expertise. Daarnaast is het onbekend welke expertise aanwezig is, en wordt het ontbreken van
specifieke kennis bij de andere organisatie/professional als knelpunt benoemd.
Tenslotte worden tijdgebrek (beperkte capaciteit, grote caseload en productiedruk), gebrek aan
financiering (onder andere voor preventieve zorg) en financieringsschotten (verschil in reintegratiemiddelen tussen beide organisatie) en privacy-regelgeving als knelpunten benoemd.
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3.4.2. Mogelijke oplossingen:
Door 84 respondenten (50 vanuit GGZ, 34 vanuit UWV) zijn de volgende mogelijke oplossingen
aangedragen:
- Structureel overleg: Een aantal respondenten geeft aan graag een structureel, gepland overlegmoment
met de professionals van de andere organisatie te willen hebben, bijvoorbeeld door gezamenlijke
bijeenkomsten te organiseren, waarbij concrete afspraken over de samenwerking worden gemaakt.
- Vaste contactpersoon: Het aanstellen van een vaste contactpersoon of een vast aanspreekpunt per
organisatie/instelling wordt regelmatig genoemd.
- Administratieve processen: Het creëren van dezelfde taal- en referentiekaders en het afstemmen van de
informatievoorziening en rapportage systemen wordt regelmatig genoemd, alsmede het verschaffen van
inzicht in de regels van de eigen en de andere organisatie en het creëren van eenduidige werkprocessen.
- Persoonlijke contacten: Het faciliteren van het persoonlijk (leren) kennen van professionals binnen de
andere organisatie, wordt genoemd. Hierdoor kunnen korte lijnen ontstaan en kunnen professionals
elkaars rollen en proces (leren) kennen. Door bij elkaar in de keuken te kijken komen professionals te
weten wat er bij elkaar speelt. Voorgesteld wordt voorlichting te geven aan elkaar over elkaars expertise
en werkwijze en het organiseren van stages over en weer. Op deze manier kan bereidheid tot
samenwerking en wederzijds begrip en vertrouwen groeien geven een aantal respondenten aan.
- Specifieke kennisuitwisseling: Uitwisseling van de specifieke kennis aanwezig bij de andere organisatie,
bijvoorbeeld over psychische ziektebeelden of uitkeringsregels wordt genoemd. Daarnaast wordt ook het
benutten van bestaande expertise en het duidelijk maken welke expertise aanwezig is genoemd.
- Afstemming: Respondenten geven aan dat het van belang is afstemming tussen GGZ en UWV met
betrekking tot de cliënt mogelijk te maken door elkaar te benaderen wanneer informatie of kennis van de
ander nodig is.
- Gezamenlijk doel: Het creëren van een gezamenlijk doel/belang bij beide organisaties, waarbij de cliënt
centraal staat wordt genoemd als oplossing.
- Facilitering van bereikbaarheid, beschikbaar stellen van tijd voor samenwerking en financiering
(bijvoorbeeld het bekostigen van preventieve zorg) worden genoemd als mogelijke oplossingen.
- Tenslotte wordt ook het aanpassen van wet – en regelgeving en het maken van afspraken over medisch
geheim en machtigingen in het kader van de privacy genoemd.
3.4.3. Succesfactoren:
Door 88 respondenten (52 vanuit GGZ, 36 vanuit UWV) zijn succesfactoren in de samenwerking tussen
GGZ en UWV benoemd:
- Gezamenlijk gedragen doelen/belangen: Het hebben van een gezamenlijk doel/belang door zowel GGZ
als UWV, waarin de cliënt en het belang van de cliënt centraal staat. Daarbij wordt de behandeling
gecombineerd met gerichtheid op werk.
- Begrip/bereidheid/vertrouwen (persoonlijke motivatie): Het hebben van begrip voor elkaar en elkaars rol
wordt genoemd. De bereidheid tot samenwerking en het vertrouwen op de (kennis van de) andere
professional. Het hebben van respect voor de rollen en belangen binnen de andere organisatie. Grote
persoonlijke inzet en betrokkenheid. Geloven in het nut van de samenwerking en hierbij betrokken willen
zijn. Wederzijdse bereidheid om elkaar van informatie te voorzien over cliënten. Draagvlak bij zowel
management als professionals voor de samenwerking.
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- Korte lijnen: Het bestaan van korte lijnen tussen UWV en GGZ professionals, waardoor men elkaar vlot
kan bereiken en snel over de benodigde informatie kan beschikken. Dit sluit nauw aan bij persoonlijke
contacten: het persoonlijk (leren) kennen van professionals binnen de andere organisatie en elkaars rollen
en processen (leren) kennen. Hierdoor wordt het onderling afstemmen en het benutten van elkaars
expertise gefaciliteerd. Hierin kan een vaste contactpersoon een faciliterende rol spelen.
- Structureel overleg: Het hebben van een gepland, structureel overleg en (intensief) contact tussen beide
organisaties, waarbij een vaste contactpersoon per organisatie/instelling is aangesteld.
- Client betrekken: De cliënt is betrokken bij de overleggen tussen GGZ en UWV en de samenwerking is
zichtbaar voor de cliënt. In samenspraak met de cliënt vindt afstemming plaats.
- Administratieve processen: Er is een duidelijk werkproces beschikbaar en er zijn duidelijke regels en
vaste afspraken voor de samenwerking in zowel de eigen als de andere organisatie, waarbij duidelijke
(beleids)kaders zijn gesteld en vastgelegd.
Tenslotte wordt een goede bereikbaarheid genoemd als succesfactor.

3.5

Expertmeeting ter beoordeling kansrijke initiatieven

Op 27 juni 2014 is een expertmeeting gehouden met als doel het beoordelen van de aangemelde
samenwerkingsinitiatieven op de potentie om als mogelijk Doorbraakproject verder te worden uitgewerkt
om ook in andere regio’s geïmplementeerd te kunnen worden (zie bijlage 3 voor verslag).
Op verzoek van de stuurgroep en zoals vastgelegd in het projectplan “Overzicht van
samenwerkingsverbanden tussen GGZ en UWV gericht op re-integratie van mensen met een matige tot
ernstige psychische stoornis” van 29 oktober 2013 zijn de kenmerken van de Doorbraak-methode in het
format voor de dataverzameling in fase 2 meegenomen (zie paragraaf 3.1). Het gaat hierbij om stellingen
die de perceptie van medewerkers over eventuele positieve resultaten van de samenwerking op het
gebied van effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid, gelijkheid en cliënt gerichtheid, kwaliteit en uitvoerbaarheid
aangeven. Op basis van de resultaten uit fase 2 zijn vijf samenwerkingsinitiatieven, die zijn aangemerkt als
potentiële Doorbraakprojecten, en vijf samenwerkingsinitiatieven, die zijn aangemerkt als potentiële
kansrijke initiatieven, voorgelegd aan een expertgroep.
Tijdens de bijeenkomst waren zowel vertegenwoordigers van GGZ als UWV aanwezig. Voor een overzicht
van betrokken experts, zie bijlage 1.
De experts hebben ingestemd met de eerste selectie van de vijf potentiële Doorbraakprojecten en
voorgesteld twee potentiële kansrijke initiatieven 3 aan dit overzicht toe te voegen. Tevens is
geconcludeerd dat er op basis van de beschikbare informatie geen voorstel voor implementatie van een
Doorbraakproject kan plaatsvinden. De aangemelde initiatieven lijken nog onvoldoende ontwikkeld te zijn
om geschikt te zijn voor directe implementatie in andere regio’s.
Daarom is vanuit de expertmeeting voorgesteld via een tussenstap met gebruik van de Doorbraak
systematiek een zodanige samenwerking te gaan ontwikkelen, die overdraagbaar is naar andere
regio’s/instellingen en geschikt is voor bredere implementatie.
Vanuit de expertgroep is voorgesteld in principe alle vijf potentiële Doorbraakprojecten te benaderen
voor het vervolgonderzoek, nadat eerst geïnventariseerd wordt of de initiatieven belangstelling hebben
3

Eén initiatief blijkt aangemeld te zijn door een instelling, die geen lid is van GGZ Nederland en buiten het convenant valt.
Dit initiatief is alsnog geëxcludeerd.
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voor verdere uitwerking. Hierbij is het van belang dat deelnemers aan de initiatieven van zowel GGZ als
UWV zijde bereid zijn om het initiatief gezamenlijk met andere instellingen en kantoren in andere regio's
tot ontwikkeling te brengen door middel van de Doorbraak-systematiek. Hiervoor is bestuurlijke goodwill
nodig, maar ook de inzet van personeel op de werkvloer. Het gaat om de vraag of de betrokken partijen
(op alle niveaus inclusief management) bereid zijn om te investeren om de samenwerking verder uit te
werken en geschikt te maken voor implementatie. Het gaat om initiatieven waar de samenwerking reeds
opgestart is en waar veel ambitie aanwezig is, maar waar ook een bereidheid is om te leren (van elkaar en
van experts) en een besef dat de samenwerking nog lang niet is wat het zou kunnen of moeten zijn. In een
zogenaamd Doorbraakproject kunnen meerdere initiatieven tegelijkertijd worden meegenomen. De
uitkomsten van de expertmeeting zijn aan de stuurgroep van het Convenant Samenwerking GGZ-UWV
voorgelegd.

3.6

QuickWins

In fase 2 zijn onder andere de succesfactoren en door professionals ervaren knelpunten in de
samenwerking geïnventariseerd. Hieruit zijn onder andere onderstaande resultaten naar voren gekomen
(zie voor een uitgebreide beschrijving paragraaf 3.4).
Hieruit blijkt dat de volgende knelpunten vaak door professionals worden genoemd. Professionals geven
aan dat de wederzijdse bereikbaarheid te wensen over laat en dat de andere organisatie soms slecht
toegankelijk is. Dit kan ook te maken hebben met het ontbreken van een vaste contactpersoon per
organisatie en gebrek aan persoonlijke contacten met professionals in de andere organisatie. Daarnaast
wordt aangegeven dat het niet persoonlijk (leren) kennen van professionals binnen de andere organisatie
het lastig maakt elkaar te vinden. Professionals geven aan van elkaar niet te weten wat er bij de ander
speelt en wat de werkwijze en expertise van de ander is.
Daarnaast is aangegeven dat door het ontbreken van structureel overleg en (intensief) contact tussen
beide organisaties, weinig gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Daarnaast is het onbekend welke
expertise aanwezig is, en wordt het ontbreken van specifieke kennis bij de andere organisatie/professional
als knelpunt benoemd.
Om deze knelpunten te adresseren zijn onderstaande Quick Wins geformuleerd in samenspraak met
betrokkenen vanuit GGZ Nederland en UWV. Deze Quick Wins zijn opgesteld op basis van de door
professionals genoemde mogelijke oplossingen en succesfactoren in de samenwerking tussen GGZ en
UWV. Daarnaast zijn deze resultaten voorgelegd aan arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van het
UWV tijdens twee workshops als onderdeel van de Academiseringsmiddag op 2 juli 2014 in regio Noord
(Groningen, Drenthe en Friesland).
3.6.1. Mogelijke Quick Win I: Professionals weten elkaar te vinden
Voorgesteld wordt een internet-based digitale community te ontwikkelen, met veel gestelde vragen en
een forum, waar mensen informatie kunnen zoeken/vinden, waar ze ideeën kunnen uitwisselen en elkaar
vragen kunnen stellen over procedures/wetgeving e.d. Tevens kan hier aan organisaties worden gevraagd
om een contactpersoon. Binnen dit platform zouden dan regionale subgroepen kunnen worden gevormd.
Ook kan op deze site een link worden geplaatst naar de UWV-pagina waar het dichtstbijzijnde UWVkantoor kan worden opgezocht en de site zorgkaartnederland.nl waarop een overzicht van GGZinstellingen te vinden is, gekoppeld aan postcode.
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3.6.2. Mogelijke Quick Win II: Vaste contactpersoon
Voorgesteld wordt per UWV-team een vaste contactpersoon te benoemen voor GGZ-professionals. Deze
vaste contactpersoon fungeert als een eerste aanspreekpunt voor GGZ-professionals en heeft als doel
om:
1. algemene vragen over regelgeving e.d. te beantwoorden en
2. specifieke vragen m.b.t. specifieke klant door te verwijzen naar collega’s
Affiniteit van de betrokken UWV-professional met de doelgroep is een belangrijk criterium. Daarnaast
wordt door UWV-professionals aangegeven dat ook behoefte is aan een contactpersoon bij de GGZ.
Voorgesteld wordt in ieder geval een vaste contactpersoon aan te stellen op de GGZ-afdelingen, die met
cliënten werken waar werk een rol speelt in de begeleiding.
3.6.3. Mogelijke Quick Win III: Structureel overleg / kennis uitwisseling
Het ontbreken van of het niet bekend zijn met specifieke kennis / expertise bij andere organisatie (zowel
bij GGZ als UWV) wordt veelvuldig als knelpunt benoemd. Daarnaast is expertise-uitwisseling een
belangrijk doel van het convenant.
Voorgesteld wordt dat per provincie/regio bijeenkomsten worden georganiseerd met enerzijds
bijscholing/nascholing en expertise-uitwisseling en anderzijds casuïstiekbespreking als doel. Voor het
slagen van deze bijeenkomsten is het van belang dat professionals uit zowel GGZ als UWV aanwezig zijn.
Daarnaast geven professionals aan op basis van inhoud te willen kiezen om wel of niet aanwezig te zijn.
De combinatie van relevante inhoud en mogelijkheid tot het leggen van contacten spreekt de
professionals aan in deze bijeenkomsten.
3.6.4. Mogelijke Quick Win IV: Ontmoetingen en netwerken
Het elkaar niet kennen wordt veelvuldig als knelpunt genoemd. Voorgesteld wordt jaarlijks een
gezamenlijk landelijk congres te organiseren voor UWV - en GGZ professionals, waarbij professionals uit
een bepaalde regio elkaar ontmoeten in regionale deelsessies en daardoor elkaar in de loop van de dag
kunnen opzoeken en met elkaar kunnen netwerken.
De bereidheid van professionals om naar een dergelijk congres te komen is afhankelijk van het gekozen
thema en de relevantie daarvan voor de individuele medewerkers en de mogelijkheden voor uitwisseling
en netwerken.
3.6.5. Mogelijke Quick Win V: Het uitwisselen van visitekaartjes via de cliënt
Het elkaar niet kennen en het niet weten wie bij de cliënt betrokken is van de andere organisatie wordt
veelvuldig als knelpunt genoemd. Voorgesteld wordt dat GGZ-professionals voortaan aan hun cliënten
vragen of zij een UWV-uitkering hebben/een afspraak bij het UWV hebben en de cliënt een visitekaartje
meegeven voor het UWV en dat UWV-professionals aan hun cliënten vragen of zij onder behandeling zijn
bij GGZ en een visitekaartje meegeven voor de betreffende GGZ professional.
Dit is een hele basale oplossing, maar zou de cliëntgebonden communicatie tussen professionals van
beide organisaties aanzienlijk kunnen vergemakkelijken.
Bovengenoemde QuickWins zijn aan de stuurgroep van het convenant Samenwerking GGZ-UWV
voorgelegd ter besluitvorming en verdere implementatie.
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Hoofdstuk 4. Verdieping kansrijke samenwerkingsinitiatieven (fase 3)
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de opzet, uitwerking en de resultaten van fase 3.
Zoals voorgesteld vanuit de expertmeeting d.d. 27 juni 2014 (zie paragraaf 3.5), zijn alle vijf potentiële
Doorbraakprojecten en één kansrijk initiatief benaderd voor het vervolgonderzoek, zie tabel 3 en 4 voor
een overzicht van deze initiatieven (zie pagina 30 en 31).
In eerste instantie zijn de contactpersonen van alle geselecteerde initiatieven telefonisch benaderd, zie
paragraaf 4.1. Vervolgens zijn met twee initiatieven groepsinterviews gehouden, zie paragraaf 4.2.
Tenslotte zijn de resultaten voorgelegd in een expertmeeting, teneinde een advies aan de stuurgroep van
het convenant te kunnen voorleggen, zie paragraaf 4.3.

4.1

Telefonische interviews met contactpersonen geselecteerde initiatieven

In deze fase zijn in eerste instantie de contactpersonen van alle zes geselecteerde initiatieven telefonisch
benaderd. Uit telefonisch overleg met deze contactpersonen over verdere uitwerking van het initiatief,
bleek op basis van de reeds eerder vastgestelde criteria (geen IPS, gericht op doelgroep matige tot
ernstige psychische klachten) dat drie van de initiatieven in aanmerking kwamen voor een verdiepend
groepsinterview. Twee projecten vielen af omdat uit het telefonisch interview bleek dat zij betrekking
hadden op IPS en één project had betrekking op cliënten met ernstige psychische aandoeningen. Van één
project bleek de GGZ-instelling geen lid te zijn van GGZ Nederland en daarom niet onder het convenant te
vallen.
Overzicht stand van zaken per samenwerkingsinitiatief:
Project 5-1 vanuit UWV WERKbedrijf en project 5-2 vanuit GGZ bleken bij elkaar te horen en hebben
betrekking op IPS en zijn daarom afgevallen.
Project 5-3 vanuit UWV SMZ heeft aangegeven mee te willen werken aan het vervolg en er heeft een
groepsinterview plaatsgevonden (zie paragraaf 4.2).
Project 5-4 vanuit UWV WERKbedrijf heeft aangegeven mee te willen werken aan het vervolg, maar de
samenwerking bleek betrekking te hebben op de doelgroep ernstige psychische aandoeningen (EPA) en is
daarom afgevallen.
Project 5-5 vanuit UWV SMZ heeft aangegeven mee te willen werken aan het vervolg en er heeft een
groepsinterview plaatsgevonden (zie paragraaf 4.2).
Project 3-1 vanuit UWV WERKbedrijf heeft aangegeven niet mee te willen werken aan het vervolg in
verband met de werkdruk op het werkbedrijf en er heeft geen groepsinterview plaatsgevonden.
Project 3-2 vanuit GGZ is afgevallen, omdat deze instelling geen lid van GGZ Nederland bleek te zijn; de
contactpersoon is daarom niet benaderd voor het vervolg.

4.2

Groepsinterviews met twee initiatieven

Met twee initiatieven (project 5-3; project 5-5) is een groepsinterview gehouden met betrokken
professionals en managers van zowel GGZ als UWV, gefaciliteerd door onderzoekers van het UMCG. Van
één initiatief hebben betrokkenen aangegeven niet te willen deelnemen aan een groepsinterview (project
3-1).
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Het doel van het groepsinterview was om naast het verder verkennen van de inhoud van de
samenwerking meer informatie te verkrijgen over de ambitie, de intentie, het draagvlak, de bereidheid
(op alle niveaus inclusief management) en de voorwaarden voor verdere uitwerking van de samenwerking
door middel van de Doorbraaksystematiek. In deze interviews werd gericht gevraagd naar motivatie en
bereidheid van de teams om de bestaande samenwerkingsinitiatieven verder uit te werken, omdat dit
belangrijker wordt geacht dan de huidige stand van zaken van de samenwerking binnen het initiatief.
Door middel van de Doorbraaksystematiek kan een initiatief geschikt worden gemaakt voor bredere
implementatie in andere regio’s. Wel is het daarvoor van belang dat de initiatieven reeds gestart zijn met
de samenwerking en dat beide partijen een rol spelen in de concrete invulling hiervan.
In onderstaande paragrafen worden de resultaten van de groepsinterviews kort toegelicht.
4.2.1. Resultaten groepsinterview project 5-3
Op 2 oktober 2014 heeft het groepsinterview over project 5-3 met professionals en managers van zowel
GGZ als UWV plaatsgevonden. Hierbij waren twee vertegenwoordigers van UWV en drie
vertegenwoordigers van GGZ (van twee instellingen) aanwezig. In deze regio wordt samengewerkt tussen
UWV en beide GGZ instellingen, maar beide GGZ-instellingen werken onderling niet samen. Daarnaast ligt
de samenwerking van UWV met één van de GGZ-instellingen (2) op dit moment stil.
Het doel van de lopende samenwerking is het elkaar versterken in de keten. In het belang van de cliënt en
diens participatie komen betrokkenen iedere 6 weken samen om kennis uit te wisselen, elkaar te
adviseren en aan de hand van casuïstiek te kijken waar de samenwerking verbeterd kan worden.
GGZ-instelling (1) en UWV hebben een intentieverklaring opgesteld waarin is afgesproken dat partijen
zich committeren aan de samenwerking. In deze verklaring staat wie aan de samenwerking deelneemt,
het doel van de samenwerking, en dat partijen zelf verantwoordelijk zijn voor continuering. De
intentieverklaring is opgesteld om te zorgen dat de samenwerking blijft bestaan en gaat niet zozeer
inhoudelijk op de samenwerking in. Wel wordt er aan gedacht om een projectplan op te stellen.
Vanuit organisatie en bestuur van de GGZ-instelling (1) wordt de samenwerking belangrijk geacht en de
tijd die er voor nodig is valt binnen taakomschrijving of er wordt tijd voor gecreëerd. De GGZ-instelling
geeft aan het belangrijk te vinden om aan een eventueel vervolg door middel van een Doorbraakproject
mee te werken. Deze samenwerking is echter nog pril, het moet nog wel doorontwikkeld worden. Daarbij
is het wel van belang dat de samenwerking ergens toe leidt en daarvoor is het nodig de samenwerking
breder te trekken. Er is bereidwilligheid aanwezig van partijen om elkaar te vinden, waarbij de
zichtbaarheid voor de cliënt ook van belang is.
UWV vindt de samenwerking ook belangrijk en samenwerking wordt binnen de organisatie gestimuleerd,
ook door het management van UWV. UWV is bereid hiervoor tijd vrij te maken. Daarbij is wel van belang
om te laten zien wat de samenwerking oplevert zowel voor UWV als de klant. Anders kan er
terughoudendheid bij partijen ontstaan. Het is daarnaast van belang de behandelaren te betrekken bij de
samenwerking. Op dit moment ontbreekt de coördinatie en daardoor bestaat er geen overzicht van
verschillende initiatieven binnen UWV. Aan de ene kant worden juist die eigen initiatieven gestimuleerd,
maar tegelijkertijd is het van belang dat deze initiatieven elkaar vinden.
Vanuit de andere GGZ-instelling (2) is het advies om even wachten met de verdere ontwikkeling van de
samenwerking met UWV vanwege de vele veranderingen binnen de organisatie. Wel wil deze instelling
(2) te zijner tijd weer bij de samenwerking aansluiten.
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4.2.2. Resultaten groepsinterview project 5-5
Op 23 september 2014 heeft het groepsinterview over project 5-5 met professionals en managers van
zowel GGZ als UWV plaatsgevonden. Hierbij waren twee vertegenwoordigers van UWV en vier
vertegenwoordigers van GGZ aanwezig. Het gezamenlijke doel van deze samenwerking is samenwerking
bij participatie en re-integratie van cliënten met psychische stoornissen. Deze samenwerking bestaat op
dit moment voornamelijk uit structureel overleg eens in de drie maanden. In het overleg worden
casuïstiek, knelpunten in de samenwerking, uitleg over wetgeving, re-integratiemogelijkheden vanuit het
UWV Werkbedrijf, verloop behandeltrajecten of intredingstrajecten bij GGZ, e.d. besproken. Gezamenlijk
wordt geïnventariseerd wat nodig is om het doel te bereiken.
Uit het interview blijkt dat werk voor de cliënt hoog op de agenda staat bij beide partijen en dat
aanwezigen graag bereid zijn om deze samenwerking verder uit te werken door middel van een
Doorbraakproject. Het draagvlak bij zowel GGZ als UWV is aanwezig en het onderwerp leeft in beide
organisaties. De samenwerking wordt binnen GGZ breed ondersteund. Ook binnen UWV is het de
bedoeling om de samenwerking breder te trekken. De cliëntenraad van de GGZ is ook positief over de
samenwerking met UWV. Daarnaast wordt de samenwerking van harte ondersteund door het
management van zowel GGZ als UWV. Verschillende GGZ-managers zijn betrokken bij de samenwerking.
De manager claim SMZ UWV is enthousiast over de ontwikkelingen en staat open voor verdere uitwerking
en implementatie van het initiatief als zogenaamd Doorbraak project. Het management van UWV (zowel
manager claim als districtsmanager) is bereid de UWV professionals tijd te geven voor de samenwerking
als hierover SMART afspraken worden gemaakt. Er wordt gewerkt aan een projectplan. Concrete
doelstellingen en bijbehorende acties zijn noodzakelijk voor een verdere uitwerking.
Bij alle deelnemers bestaat de bereidheid om te kijken naar mogelijkheden.
Daarnaast is evaluatie van de samenwerking op resultaat essentieel. Een goede wetenschappelijke
onderbouwing van de samenwerking en de effecten daarvan helpt ook om de samenwerking breder te
trekken en om bestuurders te overtuigen van het belang.

4.3

Expertmeeting d.d. 17 oktober 2014 ter beoordeling resultaten groepsinterviews

De resultaten van de groepsinterviews zijn op 17 oktober 2014 ter beoordeling voorgelegd aan experts
(zie bijlage 4 voor een verslag van deze bijeenkomst). Tijdens deze bijeenkomst waren dezelfde experts
aanwezig als tijdens de bijeenkomst op 27 juni 2014 (zie bijlage 1 voor een overzicht). Vanuit de
expertgroep is voorgesteld bovengenoemde twee samenwerkingsinitiatieven verder te ontwikkelen met
de Doorbraak systematiek. In deze systematiek kunnen zowel succesvolle elementen uit de bestaande
samenwerkingsinitiatieven als de zogenaamde QuickWins worden meegenomen. Om de
Doorbraaksystematiek maximaal te benutten, hebben de experts tevens voorgesteld om naast deze twee
bovengenoemde samenwerkingsinitiatieven, nog 4 tot 8 andere initiatieven te selecteren op basis van de
gegevens uit fase 2 en deze ook te betrekken in het op te starten Doorbraakproject. Het gaat dan om
samenwerkende partijen die bereid zijn om aan te sluiten bij het Doorbraakproject en daarin te
investeren. Daarnaast is door de experts aangegeven dat het in het kader van de Participatiewet wenselijk
is ook gemeenten te betrekken bij het Doorbraakproject.
Binnen een Doorbraak-project is het de bedoeling dat participerende partijen ondersteuning en
facilitering ontvangen voor de verdere uitwerking van het initiatief. Tenslotte is evaluatie van de
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samenwerking binnen het Doorbraakproject essentieel, waarbij door middel van metingen de vooruitgang
wordt gemonitord, zowel voor wat betreft de samenwerking als het resultaat. Een goede
wetenschappelijke onderbouwing van zowel de samenwerking als de effecten hiervan op de
dienstverlening is noodzakelijk voor bredere implementatie.
Vanuit de expertmeeting is een advies aan de stuurgroep van het convenant Samenwerking GGZ-UWV
voorgelegd om op basis van onder andere bovengenoemde initiatieven met gebruik van de Doorbraak
systematiek een zodanige samenwerking te ontwikkelen, die overdraagbaar is naar andere
regio’s/instellingen en geschikt is voor bredere implementatie. Samenwerking is hierbij geen doel op zich,
maar het Doorbraakproject is met name bedoeld om te onderzoeken hoe een goede samenwerking
tussen GGZ en UWV (en gemeente), zowel inhoudelijk als organisatorisch, de arbeidsparticipatie en het
functioneren in werk van cliënten met een matige tot ernstige psychische aandoening kan bevorderen. De
ideale samenwerking heeft zowel een positief effect op de gezondheid als op de participatie van deze
omvangrijke groep cliënten. Als de stuurgroep akkoord gaat met het opstarten van een Doorbraakproject,
dan zullen nog een aantal initiatieven vanuit fase 2 worden benaderd om aan te sluiten bij het op te
starten Doorbraakproject.
Met het advies aan bovengenoemde stuurgroep (zie bijlage 5) is fase 3 van dit onderzoek en daarmee het
onderzoek als geheel afgerond. Deze eindrapportage is een weergave van de bevindingen.
In het volgende en laatste hoofdstuk worden de conclusies weergegeven en aanbevelingen beschreven.

29

Tabel 3: Overzicht samenwerkingsinitiatieven met potentie voor een Doorbraakproject; beknopte weergave informatie fase 2
Nr

Vanuit
instelling /
kantoor

Op welke wijze vindt samenwerking
plaats

Doelgroep van de
samenwerking

Activiteiten UWV*

Activiteiten GGZ*

Betrokken
professionals
a

a

a

a

a

1
+

2
+

3
-

4
-

5
+

+

+

-

-

-

Delen van expertise m.b.t. psychische
aandoeningen, overleg over
behandelplan, structureel overleg
met UWV, casuïstiekbespreking, e.d.

+

+

+

+

+

Delen van expertise m.b.t. psychische
aandoeningen, overleg over
behandelplan, structureel overleg
met UWV, casuïstiekbespreking, e.d.

-

+

+

-

+

Structureel overleg van GGZ met
UWV eens per 3 maanden.
Casuïstiekbespreking.

-

+

+

-

+

Alle klanten/patiënten die op
Delen van het behandelplan dat gaat
+
+
weg zijn om te gaan
over de mogelijkheden m.b.t.
participeren op de
werk/arbeid
arbeidsmarkt in de groep
Wajong en WIA
* De reden dat hetzelfde antwoord gegeven is door verschillende respondenten is dat een aantal respondenten de voorbeelden uit de vragenlijst heeft overgenomen of daarnaar heeft verwezen.
a
Betrokken professionals; 1=Behandelaren GGZ, 2=Begeleiders GGZ, 3=Verzekeringsartsen, 4=Arbeidsdeskundigen SMZ, 5=Arbeidsdeskundigen WerkBedrijf
(+ = betrokken, - = niet betrokken)

+

5-1

UWV

Afstemming mogelijkheden klant en
ondersteuning van de klant bij het
zetten van stappen in re-integratie
en herstel

Alle klanten van een
wijkteam (meervoudig
psychische problematiek)

Delen van expertise m.b.t. begeleiding
naar werk, uitkeringsregels, overleg
over participatieplan/re-integratieplan,
structureel overleg met GGZ,
casuïstiekbespreking, e.d.

5-2

GGZ

UWV

5-4

UWV

Cliënten met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, WW of soms
bijstand die graag betaalde
baan willen
Client met psychische
problematiek
WIA/Wajong/ZW
Met name met enige
participatie mogelijkheid
Uitkeringsgroep

Delen van informatie over wetgeving,
intermediair richting UWV, adviseur bij
casuïstiek

5-3

Naast de IPS trajecten is er ook
contact met GGZ daar waar het gaat
om diagnose etc. in het kader van
een beoordeling richting de WIA of
Wajong
Drie b’s in praktijk brengen
(begeleiden, behandelen en
beoordelen) en koppelen aan reintegreren en participeren.

5-5

UWV

3-1

UWV
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Elke 6 weken overleg met combinatie
VIP team en GGZ. Daarnaast op ad
hoc basis contact met GGZ
medewerkers, die meekomen naar
een gesprek bij UWV.
1 maal in de 3 maanden vergadering
en verder telefonisch ad hoc

Via telefonisch contact, via face-toface contacten, en via de mail. Zo'n
10 x per jaar als de situatie van de
klant er om vraagt

Mensen met een WIAuitkering wegens matige tot
ernstige psychische klachten

Delen van expertise m.b.t. begeleiding
naar werk, uitkeringsregels, overleg
over participatieplan / reintegratieplan, structureel overleg met
GGZ, casuïstiekbespreking
Delen van expertise m.b.t. begeleiding
naar werk, uitkeringsregels, overleg
over participatieplan/re-integratieplan,
structureel overleg met GGZ,
casuïstiekbespreking, e.d.
De afgelopen weken is al diverse malen
gebruik gemaakt van de
contactpersoon van UWV kantoor voor
de GGZ begeleiders als ze willen
overleggen wat ze het beste voor een
cliënt kunnen doen met wet en
regelgeving. Verder stem ik via
collega's af
Het maken van een participatieplan of
werkplan. Het inkopen (zo nodig) van
een re-integratietraject, sociale
activering en heel incidenteel scholing.

Dit overleg vindt binnen het wijkteam
plaats en de verschillende reintegratiecoaches van de wijkteams
zijn de contactpersonen naar het
UWV (tussen de verschillende
arbeidsdeskundigen en de dedicated
arbeidsdeskundige).
Scholing arbeidsdeskundigen en
artsen, regulier overleg met vast
contactpersoon UWV

Tabel 4: Samenwerkingsinitiatieven tussen GGZ en UWV die potentie in zich hebben voor een Doorbraak project (n=5) + kansrijk initiatief (n=1) als reserve
Stellingen m.b.t. Doorbraakcriteria

5-1a

5-2ab

1

Initiatief

5-3

5-4

5-5c

3-1

1

Ik voel me (mede)verantwoordelijk voor het realiseren van het doel

++

++

++

+

+

++

2

Er is sprake van een systematische manier van handelen

+

+

+

+/-

+

-7

3

Ik ben tevreden over de inhoud van deze samenwerking

++

+

+

+

+

2

3

+
4

4

Ik ben tevreden over het verloop van deze samenwerking

++

+

++

+

++

+

5

In deze samenwerking staat de cliënt centraal

+

++

++

+

+

++

6

Deze samenwerking bevordert een effectieve re-integratie van de cliënt

++

++

++

+

++

++

7

Ik ben beter in staat de cliënt te helpen in het zoeken en vinden van werk door deze samenwerking

++

+

++

+

++

++

8

Ik ben beter in staat de cliënt te helpen in het behouden van werk door deze samenwerking

++

++

++

+

++

++

9

De activiteiten uitgevoerd door GGZ dragen in belangrijke mate bij aan het bereiken van het doel van de samenwerking

++5

+

+

+

+

+

10

De activiteiten uitgevoerd door UWV dragen in belangrijke mate bij aan het bereiken van het doel van de samenwerking

5

+

+

+

+

+

+

11

De verschillende activiteiten die nodig zijn om het doel van de samenwerking te bereiken zijn duidelijk omschreven

-5

-

+

+/-

-6

+/-

12

Deze samenwerking is goed uitvoerbaar binnen de werkkaders in mijn organisatie

+

-

+

+

+

++

13

Door deze samenwerking worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet om het doel te bereiken

+

-

+

+

+

++

14

Deze samenwerking heeft geleid tot kortere lijnen tussen mijn organisatie en de andere organisatie

++

-

+

+

+

++

15

De tijd die aan de uitvoering van deze samenwerking wordt besteed is in verhouding met de opbrengsten

+/-

+/-

+

+

+/-

++

16

De samenwerking heeft een positieve invloed op de kwaliteit van het werkproces binnen mijn organisatie

+

+

+

+

+/-

++

17

Door de samenwerking ben ik beter in staat de procedures binnen de daarvoor gestelde tijd af te handelen

+/-

-

+/-

+/-

+/-

++

a

Samenwerkingsinitiatieven 4-1 (UWV) en 4-2 (GGZ) horen wellicht bij elkaar
Algemene toelichting op initiatief: Voor de werkzaamheden van de IPS-ers zitten we in een overgangsfase en zijn nog afhankelijk van een reïntegratiebedrijf voor de IRO’s. Lastig is dat deze niet over te dragen zijn, de
regelgeving is star in deze. Nu moeten we werken met onhandige constructies als detacheringen, dubbele registratie etc. De nieuwe innovatieregel IPS biedt meer perspectief.
C
Algemene toelichting op initiatief: De bovenstaande conclusies zijn wel ons lange termijndoel, maar alles is nog zo in een pril stadium dat we hier nog niet aan toe zijn gekomen
Toelichting op de stellingen:
1
Er vinden momenteel wat verschuivingen plaats in de organisatorische verantwoordelijkheid, die naar verwachting niet van grote invloed zijn op de huidige vorm van afstemming en samenwerking (dat zal altijd wel het
geval zijn).
2
Het enige lastige met het UWV is de verzuiling, de ene afdeling weet niet wat de andere afdeling doet
3
We groeien naar elkaar toe. drempel met de zorg is nog groot als het gaat om het uitwisselen van info
4
We zitten duidelijk nog in een aanloopfase om elkaar beter te leren kennen en te zien waar onze uitwisselings-behoeften liggen.
5
Deze zijn voor zover mij bekend niet schriftelijk vast gelegd.
6
Er is nog niets nader omschreven op lokaal niveau behalve dan het landelijke convenant
7
Praktisch en lokaal/regionaal de samenwerking invullen. De professionals moeten weten wie wie is. Moeten elkaar kunnen vinden en weten wat ze aan elkaar hebben. Wie doet wat? Wie kan iets regelen?
b
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Hoofdstuk 5. Conclusies & Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek beschreven aan de hand van de
belangrijkste resultaten van het onderzoek. Daarnaast zijn aanbevelingen voor zowel
toekomstig onderzoek als aanbevelingen voor de praktijk geformuleerd.

5.1

Conclusies

De ruime meerderheid van zowel GGZ-respondenten als UWV-respondenten geeft aan
onderlinge samenwerking ten behoeve van de behandeling en/of begeleiding van hun cliënten
(zeer) belangrijk te vinden. Voor wat betreft de inhoud van de samenwerking, heeft ongeveer
de helft van de aangemelde samenwerkingsinitiatieven betrekking op de doelgroep matige tot
ernstige psychische stoornissen. Een kwart (UWV) tot een derde (GGZ) van de
samenwerkingsinitiatieven is door de aanmelder als structureel aangemerkt.
Uit deze inventarisatie zijn bovendien een aantal knelpunten naar voren gekomen.
Professionals geven aan dat de wederzijdse bereikbaarheid en toegankelijkheid te wensen over
laat. Het ontbreken van een vaste contactpersoon per organisatie en gebrek aan persoonlijke
contacten met professionals in de andere organisatie maakt het lastig elkaar te vinden.
Daarnaast is aangegeven dat door het ontbreken van structureel overleg en (intensief) contact
tussen beide organisaties, weinig gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Bovendien is
het vaak onbekend welke expertise aanwezig is, en wordt het ontbreken van specifieke kennis
bij de andere organisatie/professional als knelpunt benoemd. Tenslotte worden tijdgebrek,
gebrek aan financiering, financieringsschotten en privacy-regelgeving als knelpunten benoemd.
Over het algemeen bleek uit het onderzoek dat er sprake is van beperkte structurele
samenwerking tussen GGZ- en UWV professionals. De aangemelde initiatieven zijn bovendien
nog in ontwikkeling en hierdoor niet geschikt voor directe implementatie in andere regio’s.
Wel zijn binnen een aantal samenwerkingsinitiatieven, die nog in de ontwikkelfase verkeren,
concrete stappen gezet om de samenwerking verder vorm te geven. Hieruit zijn vijf potentiële
Doorbraakprojecten en vijf potentieel kansrijke samenwerkingsinitiatieven geselecteerd, die
voldeden aan vooraf vastgestelde criteria. Vanuit deze initiatieven zijn een aantal
samenwerkingsinitiatieven geselecteerd, die mogelijk geschikt zijn voor verdere uitwerking.
Deze zijn in fase 3 benaderd voor verdiepende groepsinterviews om inzicht te krijgen in de
intenties van en het draagvlak binnen de organisaties voor deze samenwerking.
Uiteindelijk is er met betrokken professionals van twee samenwerkingsinitiatieven een
groepsinterview gehouden. Uit deze groepsinterviews bleek dat beide initiatieven structureel
overleg hebben tussen betrokken professionals van GGZ en UWV, waarbij kennis en adviezen
worden uitgewisseld en casuïstiek wordt besproken. Structureel overleg lijkt een belangrijke
factor in het in stand houden van de samenwerking. Alhoewel beide initiatieven nog volop in
ontwikkeling zijn, bleken beide initiatieven bereid om te investeren in het verder ontwikkelen
van het samenwerkingsinitiatief in een mogelijk in de toekomst op te zetten Doorbraakproject.

5.2

Reikwijdte van het onderzoek

Dit rapport geeft een overzicht van de bestaande samenwerkingsinitiatieven tussen GGZ en
UWV voor cliënten met een matige tot ernstige psychische of psychiatrische aandoening. Bij
het lezen van de conclusies en aanbevelingen van dit rapport is het noodzakelijk een aantal
beperkingen in de reikwijdte van het verrichte onderzoek in ogenschouw te nemen.
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Ondanks het breed uitzetten van de vragenlijst onder medewerkers van GGZ en UWV, is het
door het gebruik van zelfrapportage vragenlijsten en de respons van ruim 50% onduidelijk of
alle bestaande samenwerkingsinitiatieven in het onderzoek zijn betrokken. Door de bij het
onderzoek betrokken experts (zie bijlage 1) is echter aangegeven, dat de verwachting is dat de
samenwerking voor de doelgroep met matige tot ernstige psychische stoornissen inderdaad
beperkt is en dat het onderzoek representatief is voor de samenwerking met betrekking tot
deze doelgroep. De samenwerking tussen GGZ en UWV op het gebied van ernstige psychische
klachten lijkt al verder te zijn gevorderd.
Er zijn slechts twee groepsinterviews gehouden met twee samenwerkingsinitiatieven. Een
derde geschikte initiatief was niet in de gelegenheid mee te werken in verband met een hoge
werkdruk in het primaire proces. Aangezien het doel van deze groepsinterviews niet primair
was om meer informatie over de initiatieven te verzamelen, maar meer om te kunnen
beoordelen of de samenwerkingsinitiatieven geschikt zouden zijn voor een Doorbraakproject,
zal deze beperking de resultaten niet beïnvloeden. Beide initiatieven bleken geschikt en bereid
om de onderlinge samenwerking verder uit te werken.

5.3

Aanbevelingen

Aanbevelingen op macro-niveau
Om de in de inhoudelijke inventarisatie gevonden knelpunten te adresseren en op korte
termijn vooruitgang te kunnen boeken, zijn de volgende Quick Wins geformuleerd, waarbij het
van belang is dat deze activiteiten aansluiten bij de inhoudelijke samenwerking tussen
professionals van GGZ en UWV ten bate van de cliënt:
- Breng professionals met elkaar in contact door een internet-based digitale community te
ontwikkelen.
- Faciliteer ontmoetingen en netwerken door jaarlijks een gezamenlijk landelijk congres te
organiseren voor UWV - en GGZ professionals.
Bovengenoemde QuickWins zijn relatief eenvoudig te organiseren en kunnen de samenwerking
tussen GGZ- en UWV professionals een positieve stimulans geven met op termijn positieve
resultaten in de re-integratie van mensen met psychische problematiek in werk.
Onze tweede aanbeveling richt zich op de randvoorwaarden, waarbinnen de samenwerking
tussen GGZ- en UWV-professionals plaatsvindt. Uit de resultaten is gebleken dat financiering
en facilitering als belangrijke randvoorwaarden worden beschouwd voor de continuïteit van de
samenwerking. Op dit moment is de samenwerking vaak afhankelijk van individuele inzet en
enthousiasme en voor de continuïteit van de samenwerking is structurele facilitering
noodzakelijk. Aanbevolen wordt om een model intentie verklaring te maken, die door lokale
samenwerkings-initiatieven kan worden gebruikt om aan te geven wat het doel is van de
samenwerking, wie deelnemen aan de samenwerking en welke partijen verantwoordelijk zijn
voor de continuering van de samenwerking.
De derde aanbeveling heeft betrekking op de regelgeving rondom privacy van cliënten. De weten regelgeving rondom privacy en het maken van afspraken over het medisch beroepsgeheim
en het niet kunnen verstrekken van gegevens in het kader van de samenwerking zijn
regelmatig als knelpunten benoemd. Het blijkt niet altijd gemakkelijk om de benodigde
34

machtigingen voor het uitwisselen van informatie tussen GGZ en UWV van cliënten te
verkrijgen. Soms vindt er geen samenwerking tussen beide instellingen plaats omdat het niet
lukt om goede afspraken te maken over het uitwisselen van (medische) gegevens. Tegelijkertijd
lukt het andere samenwerkingsinitiatieven wel om samen te werken, met in achtneming van
de wet- en regelgeving rondom privacy. Een voorbeeld van dit laatste is het bespreken van
geanonimiseerde casuïstiek tijdens het structureel overleg tussen GGZ en UWV. Aanbevolen
wordt om een overzicht te geven van de mogelijkheden, die er binnen de wetgeving zijn, om in
het kader van de samenwerking tussen UWV en GGZ gegevens uit te wisselen. Dit overzicht
van mogelijkheden kan vervolgens samen met een aantal goede praktijk voorbeelden worden
verspreid onder professionals van beide organisaties.
Aanbevelingen op lokaal en regionaal niveau
Naast de Quick Wins die op macroniveau kunnen worden geïmplementeerd, zijn de volgende
Quick Wins ten behoeve van de lokale en regionale structuur geformuleerd, waarbij het ook
hier van belang is dat deze activiteiten aansluiten bij de inhoudelijke samenwerking tussen
professionals van GGZ en UWV ten bate van de cliënt:
- Benoem vaste contactpersonen als een eerste aanspreekpunt bij zowel UWV als GGZ voor
professionals van de andere organisatie.
- Organiseer structureel overleg / kennis uitwisseling door per provincie/regio bijeenkomsten
te organiseren met enerzijds bijscholing/nascholing en expertise-uitwisseling en anderzijds
casuïstiekbespreking.
- Stimuleer het uitwisselen van visitekaartjes van professionals van GGZ en UWV via de cliënt.
Vanuit de experts is aangegeven, dat het in verband met het ingaan van de Participatiewet per
1 januari 2015, aanbeveling verdient om gemeenten te betrekken bij te ontwikkelen
samenwerkingsverbanden tussen GGZ en UWV, zowel op lokaal als landelijk niveau. Een groot
deel van de (potentiële) cliënten van GGZ en UWV valt per 1 januari 2015 onder de
Participatiewet en het is van belang dat gemeenten hun rol opnemen in een te ontwikkelen
practice-based samenwerking. Daarnaast kunnen zowel GGZ als UWV in het kader van deze
samenwerking hun expertise aan de gemeenten laten zien en gemeenten bewust maken van
de problematiek die speelt bij deze kwetsbare doelgroep.
Aanbevelingen voor verdere uitwerking van de samenwerking tussen GGZ en UWV
Uit de inhoudelijke inventarisatie van dit onderzoek is naar voren gekomen dat er voor zover
bekend op dit moment geen best practices in de samenwerking tussen GGZ en UWV
beschikbaar zijn, die zodanig ontwikkeld zijn, dat zij direct geschikt zijn voor bredere
implementatie. Daarom richt deze aanbeveling zich op het ontwikkelen van een practice-based
samenwerking op basis van de Doorbraak-systematiek. Samenwerking is hierbij geen doel op
zich. Het doel is te onderzoeken hoe een goede samenwerking tussen GGZ en UWV (en
gemeente), zowel inhoudelijk als organisatorisch, de arbeidsparticipatie en het functioneren in
werk van cliënten met een matige tot ernstige psychische aandoening kan bevorderen. De
ideale samenwerking heeft zowel een positief effect op de gezondheid als op de participatie
van deze omvangrijke groep cliënten. Door middel van de Doorbraak-systematiek worden de
beschikbare elementen in de samenwerking tussen GGZ en UWV die uit het bovengenoemd
onderzoek naar voren zijn gekomen verder uitgewerkt tot een practice-based samenwerking.
Het gaat dan om elementen zoals periodiek gestructureerd overleg tussen GGZ- en UWV
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professionals, casuïstiekbespreking, kennisdeling over effectieve interventies, uitwisseling van
visitekaartjes en cliëntgebonden overleg over behandel- en participatieplan. De hieruit
voortkomende practice-based samenwerking dient vervolgens in een protocol te worden
beschreven, teneinde modelgetrouwe implementatie in andere regio’s mogelijk te maken.
Aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek
Het is van belang de bovengenoemde practice-based samenwerking op gestructureerde wijze
te implementeren en te evalueren in een aantal regio’s. Hierbij wordt een grondige
methodologische aanpak voorgesteld, waarbij onder andere een controlegroep wordt
ingesteld. Voor deze implementatie kan ook gebruik worden gemaakt van de eerder genoemde
Doorbraak-systematiek. Deze stap is van belang om de practice-based samenwerking om te
kunnen zetten in een evidence-based samenwerking, die een positief effect heeft op de reintegratie van mensen met een matige tot ernstige psychische stoornis.
Het verdient aanbeveling de richtlijn “Werk en Ernstige psychische aandoeningen:
Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een
ernstige psychische aandoening (EPA)” te beoordelen op de mogelijkheden voor toepassing
en/of aanpassing van deze richtlijn voor de groep mensen met een matige tot ernstige
psychische stoornis en te onderzoeken op welke wijze deze geschikt gemaakt kan worden voor
deze doelgroep.
Aangezien een omvangrijke groep mensen met psychische klachten niet aan het werk is
geweest en daardoor niet de mogelijkheid heeft om werk te behouden, is het van belang te
onderzoeken hoe deze groep mensen met matige tot ernstige psychische klachten het beste
kan worden ondersteund in het vinden en vasthouden van werk en hoe de samenwerking
tussen GGZ- en UWV professionals hieraan kan bijdragen.
Tenslotte
Uit dit onderzoek is gebleken dat er op dit moment een smalle basis aanwezig is voor de
samenwerking tussen GGZ en UWV. Het is dan ook goed dat het Convenant Samenwerking
GGZ-UWV is gestart in 2012 om deze samenwerking te stimuleren. Uit het onderzoek is naar
voren gekomen dat er op dit moment slechts beperkt structureel wordt samengewerkt tussen
GGZ en UWV professionals als het gaat om cliënten met matige tot ernstige psychische
problematiek. Uit het recente OECD rapport 4 blijkt, dat psychische stoornissen aanzienlijke
kosten met zich meebrengen door verzuim, hoge werkloosheid en verminderde productiviteit,
zowel voor de omvangrijke groep mensen met een matige tot ernstige psychische stoornis zelf,
als voor werkgevers en voor de maatschappij als geheel. De werkloosheid onder deze groep is
aanzienlijk, terwijl een groot deel van hen wel wil werken 5. Het aandeel van mensen met
psychische stoornissen in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stijgt4. Uit de literatuur blijkt
dat werk een therapeutisch effect kan hebben voor mensen met psychische klachten en een
positief effect op de geestelijke gezondheid5. Het is dan ook van belang om mensen met
4

OECD (2014). Mental Health and Work: Netherlands. Mental Health and Work (series). OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264223301-en
5
OECD (2012). Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work. Mental Health and Work.
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264124523-en.
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psychische klachten te ondersteunen om werk te vinden en te behouden. Een effectieve
samenwerking tussen GGZ en UWV is hiervoor essentieel. Op dit moment is er veel aandacht
voor de arbeidstoeleiding van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). Hiervoor
is o.a. een evidence-based interventie beschikbaar, namelijk Individuele Plaatsing en Steun
(IPS). Zoals ook in het OECD rapport 4 wordt aangegeven is er echter een omvangrijke groep
mensen met psychische stoornissen, die niet vallen onder de EPA-doelgroep en waarvoor op
dit moment weinig aandacht is. Het verdient aanbeveling in toekomstig onderzoek de focus te
richten op mensen met minder ernstige psychische aandoeningen, die niet in aanmerking
komen voor IPS, maar die wel ondersteuning nodig hebben.
In haar rapport wijst de OECD op het ontbreken van een gecoördineerde en integrale
ondersteuning vanuit de zorg- en werk-sector en adviseert om te experimenteren met de
integratie van zorg en werk4. Het convenant is een stap in de goede richting, maar er is meer
nodig. Het is daarom van belang dat de samenwerking tussen GGZ en UWV op lokaal niveau
prioriteit krijgt en dat zowel GGZ- als UWV professionals concrete handvatten aangereikt
krijgen voor deze samenwerking. De elementen die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen,
zoals periodiek gestructureerd overleg tussen GGZ- en UWV professionals,
casuïstiekbespreking, vaste contactpersonen, uitwisseling van visitekaartjes en cliëntgebonden
overleg over behandel- en participatieplan, vormen hiervoor een goed aanknopingspunt.
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Overzicht van bijlagen
Bijlage 1:
Overzicht deelnemers focusgroep bijeenkomst op 21 januari 2014 en
overzicht betrokken experts bij expertmeetings op 27 juni 2014 en 17 oktober 2014
Bijlage 2:
Verslag op hoofdlijnen van focusgroep “Samenwerking GGZ-UWV in kaart” d.d. 21 januari 2014
Bijlage 3:
Verslag Expertmeeting onderzoeksproject “Samenwerking GGZ-UWV in kaart” d.d.27 juni 2014
Bijlage 4:
Verslag Expertmeeting onderzoeksproject “Samenwerking GGZ-UWV in kaart” d.d. 17 oktober 2014
Bijlage 5:
Notitie “Uitkomsten onderzoek en voorstel selectie en uitwerking Doorbraakprojecten in de
samenwerking tussen GGZ en UWV gericht op re-integratie van mensen met een matige tot ernstige
psychische stoornis” t.b.v. vergadering stuurgroep Convenant Samenwerking GGZ-UWV d.d. 31
oktober 2014
Voor de gebruikte vragenlijsten kunt u contact opnemen met de auteurs.
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Bijlage 1
Overzicht deelnemers focusgroep bijeenkomst op 21 januari 2014
Naam
Paul Booi
John van Gemert
Annemarie Horlings
Lex Janssen
Gerry Metz
Kees van de Wouw

Organisatie
UWV Dordrecht
UWV Groningen
FACT Team Harderwijk
Arbeidsdeskundige UWV
Actenz/ GGZ inGeest
GGZ Breburg

Observanten
Peter Smit
Fianne Bremmer

UWV
GGZ Nederland

Onderzoekers
Anja Holwerda
Andrea Fokkens

Sociale Geneeskunde UMCG
Sociale Geneeskunde UMCG

Overzicht betrokken experts bij expertmeetings op 27 juni 2014 en 17 oktober 2014
Naam
Marcel Einerhand

Peter Smit
Fianne Bremmer

Organisatie
Directie inkomensverzekeringen en –
voorzieningen Ministerie SZW
Centraal Expertisecentrum UWV
Actenz / GGZ inGeest
Tranzo Universiteit Tilburg /
Kenniscentrum Phrenos
UWV
GGZ Nederland

Onderzoekers
Anja Holwerda
Andrea Fokkens

Sociale Geneeskunde UMCG
Sociale Geneeskunde UMCG

Joost Marcar
Gerry Metz
Jaap van Weeghel
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Bijlage 2
Verslag op hoofdlijnen van focusgroep “Samenwerking GGZ-UWV in kaart”
d.d. 21 januari 2014 te Amersfoort
Voor een overzicht van betrokken deelnemers, zie bijlage 1
1. Opening en kennismaking
Aanwezigen geven kort aan wat hun betrokkenheid is bij het onderwerp.
2. Korte toelichting onderzoek
Anja Holwerda geeft een korte toelichting op het onderzoek “Samenwerking GGZ-UWV.
De doelstellingen van het onderzoek zijn:
− Op gestructureerde wijze bestaande initiatieven in de samenwerking tussen professionals van
GGZ en UWV in kaart brengen
− Inzicht krijgen in de mate waarin sprake is van samenwerking en de inhoud van de
samenwerking.
Voor het in kaart brengen van de samenwerking wordt het Interdisciplinaire
samenwerkingsmodel van Bronstein gebruikt (zie projectvoorstel).
Het onderzoek bestaat uit drie fasen. In fase 1 staat de vraag centraal: ´Waar wordt
samengewerkt en waar niet?”. Deze informatie wordt verzameld d.m.v. een vragenlijst per email
waarin professionals van zowel GGZ als UWV wordt gevraagd of er wordt samengewerkt en zo ja,
met wie. Op deze wijze worden regionale blinde vlekken in kaart gebracht.
In fase 2 staat de vraag centraal: “Hoe ziet deze samenwerking eruit?”. Deze informatie wordt
verzameld d.m.v. een internetvragenlijst m.b.t. de inhoud van de samenwerking, bijvoorbeeld
betrokken professionals, doelgroep, doelstelling, activiteiten, communicatie, proces en
financiering. Op deze wijze worden inhoudelijke blinde vlekken in kaart gebracht.
In fase 3 staat de vraag centraal: “Wat zijn kansrijke initiatieven?”. Deze informatie wordt
verzameld d.m.v. semigestructureerde interviews zodat meer inzicht wordt verkregen in de
haalbaarheid van de uitvoering van deze samenwerkingsvorm door andere professionals en/of
regio’s.
3. Focusgroep discussie
Het doel van deze focusgroep discussie is het leveren van input voor fase 2: hoe ziet de
samenwerking tussen GGZ en UWV eruit en welke elementen zijn belangrijk voor de
samenwerking tussen GGZ en UWV professionals. Hiervoor zijn een aantal vragen opgesteld, die
worden voorgelegd aan de aanwezigen.
Wat wordt onder een goed voorbeeld van samenwerking tussen GGZ en UWV verstaan? Om welke
criteria gaat het? Waaraan moet een samenwerking voldoen om een best practice te zijn?
Waar de professionals van beide kanten vaak tegenaan lopen is dat de andere instelling heel
slecht telefonisch bereikbaar is. Snel schakelen tussen UWV en GGZ lukt daarom vaak niet. Er
werken bovendien zoveel behandelaars bij een instelling, dat het lastig is om elkaar allemaal te
kennen. UWV professionals ervaren ook een drempel om contact op te nemen met GGZ omdat er
toestemming van de cliënt of een machtiging nodig is. Bovendien zorgt de
financieringssystematiek voor terughoudendheid bij GGZ-behandelaars om deel te nemen aan
overleg met UWV. Samenwerking hangt nu te veel af van individueel enthousiasme.
Daarnaast wordt aangegeven dat beide organisaties een ander doel hebben (bepalen recht op
uitkering en begeleiden naar werk versus behandelen van aandoening), dit kan de samenwerking
belemmeren. Binnen de langdurige GGZ staat arbeid veel meer op het netvlies, dan binnen de
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kortdurende en ambulante GGZ. Het is van belang dat arbeid in de kortdurende zorg door GGZprofessionals ook wordt gezien als onderdeel van herstel. Aan de andere kant is er wel een
gezamenlijk doel, namelijk het helpen van cliënten om aan het werk te gaan. Hierbij speelt de
financiering ook een rol, wie betaalt het traject? Op dit moment zijn de budgeten versnipperd.
GGZ en UWV betalen elk hun eigen trajecten en door het geld op deze manier uit te geven kan
het minder effectief worden ingezet. Bovendien vindt de inzet van een re-integratie traject door
UWV nu plaats op basis van gegevens die de cliënt zelf geeft. Aanvullende informatie vanuit GGZ
zou heel waardevol zijn voor het effectiever inzetten van re-integratiemiddelen. Het opzetten van
een gezamenlijk traject voor de cliënt kan een besparing opleveren door een kortere uitkering bij
UWV, minder kans op een draaideur-effect door uitval uit werk en een korter behandeltraject bij
GGZ.
Aanwezigen zijn het er over eens, dat de samenwerking tussen UWV en GGZ van belang is en dat
het samenwerkingsconvenant hierin een belangrijke rol kan spelen.
Mogelijke oplossingen die genoemd zijn voor het bevorderen van de samenwerking tussen beide
instellingen:
1. Gebruik maken van een vaste contactpersoon per afdeling, een soort tussenpersoon die contact
onderhoudt met de tussenpersoon van de andere organisatie. Collega’s kunnen dan hun vragen
en opmerkingen bij deze tussenpersoon kwijt, die dit weer met de tussenpersoon van de andere
organisatie kan bespreken.
2. Het openstellen van een speciale UWV-telefoonlijn voor GGZ professionals, zodat deze het
klantcontactcentrum kunnen omzeilen. Het is onbekend in hoeverre GGZ professionals gebruik
zouden maken van zo’n voorziening.
3. Werk (situatie) toevoegen aan de digitale standaard vragenlijst die wordt ingevuld door GGZprofessionals (Routine Outcome Measurement (ROM)), zodat deze in ieder geval eraan wordt
herinnerd dat werk een belangrijke item in het traject is en dat hieraan aandacht moet worden
besteed. Het is daarbij wel van belang dat de gegevens niet alleen geïnventariseerd worden
(bijvoorbeeld wel of geen werk), maar er moet vervolgens ook iets mee gedaan worden. Het zou
goed zijn om tot een soort gezamenlijkheid te komen, om met de schaarse middelen die beide
instellingen hebben met één gezamenlijk traject de cliënt te kunnen bedienen.
4. Er zou structureel overleg plaats moeten vinden, hoe, met wie en op welke manier moet verder
uitgedacht worden. Een idee hierbij is om een klein netwerk om de cliënt te maken voor zo’n
goed mogelijke begeleiding.
5. Het opzetten van gemeenschappelijk casuïstiek-overleg, waarbij een concrete casus wordt
besproken.
6. Een gemeenschappelijke taal en afstemming van begrippen waardoor professionals vanuit GGZ en
UWV elkaar goed begrijpen.
7. Het gezamenlijk belang moet helder zijn voor beide partijen, waarbij de cliënt als gezamenlijke
klant wordt gezien. De doelstellingen van GGZ en UWV zijn complementair.
Verder wordt nog opgemerkt dat alleen algemene kennisoverdracht niet tot een gewenst effect
leidt en dat de samenwerking tussen GGZ en UWV professionals daardoor niet verbetert.
Uit de literatuur is gebleken dat in ieder geval de volgende onderdelen in kaart moeten worden
gebracht om een kansrijke samenwerking te kunnen detecteren:
- Doelstelling van de samenwerking GGZ- UWV
- Doelgroep
- Activiteiten: structureel en extra: overstijgt eigen werkzaamheden/functie
- Professionals: zowel GGZ professionals als UWV professionals dragen substantieel bij aan de
samenwerking
- Communicatie: gestructureerd en regelmatig
- Financiering en proces
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Welke aspecten zijn daarnaast van belang bij de samenwerking tussen beide organisaties?
Het is van belang dat de doelgroep en de grootte van deze doelgroep helder en duidelijk is.
Voor het tot stand komen van een match tussen beide organisaties is het noodzakelijk dat UWV open
staat voor overleg over bijvoorbeeld de groep cliënten waarvan het dossier gesloten is, maar de
uitkering loopt, en de GGZ open staat voor die klanten die eigenlijk nog maar net zijn uitgevallen.
Als kan worden aangetoond dat samenwerken effectief is, dan wordt het aantrekkelijk voor beide
organisaties om ook daadwerkelijk samen te werken.
Daarnaast is het van belang voor zover mogelijk rekening te houden met de huidige en toekomstige
ontwikkelingen. Het gaat dan o.a. om de ontwikkeling dat 15% van de cliënten met chronische
psychische aandoeningen uitstromen vanuit de GGZ naar de huisarts. Daarnaast komt een deel van
de nieuwe Wajongers in het kader van de Participatiewet per 1 januari 2015 terecht bij de gemeente
en niet langer bij UWV.
Enkele concrete voorbeelden van samenwerking
− 1 keer per maand vindt gezamenlijk overleg van GGZ-instelling en UWV plaats, dat is net gestart,
de verdere vormgeving moet nog plaats vinden. Het is echter goed dat professionals vanuit beide
organisaties met een gezamenlijk doel, nl. mensen aan het werk helpen, iets proberen neer te
zetten.
− Tien jaar geleden was er het psychisch café, iedereen die iets met cliënten met een psychische
aandoening deed kwam dan bijeen, dat heeft twee jaar stand gehouden. Destijds was het UWV
wel nog meer op zorg gericht in plaats van ‘work first’.
− De IPS structuur staat al in verschillende regio’s en in andere wordt daaraan gewerkt. Deze
structuur is echter gericht op cliënten met een ernstige psychische aandoening en dit is niet de
doelgroep van dit onderzoek, het gaat in dit onderzoek om cliënten met matige tot ernstige
psychische aandoeningen. Er wordt bovendien aan gewerkt om de IPS structuur op landelijk
niveau uniform in te voeren door middel van een landelijke regeling voor instellingen die IPS
modelgetrouw uitvoeren.
Is de doelgroep zoals deze op dit moment beschreven is helder en herkenbaar in de praktijk?
Doelgroep: Matige tot ernstige psychische of psychiatrische stoornis of aandoening, bijvoorbeeld
angst of stemmingsstoornissen, of stoornissen gekoppeld aan middelengebruik met een groot
risico op chroniciteit en disfunctioneren. Groep 2.
Ja, de doelgroep is herkenbaar in de praktijk. Er is sprake van chroniciteit als de aandoening bij de
betreffende cliënt reeds 2 jaar of langer aanwezig is. De scheiding tussen groep 2 en groep 3 is
soms lastig. Met deze definitie valt wel een hele grote groep cliënten onder deze doelgroep. Het
gaat met name om de groep met beperkingen op meerdere leefgebieden. De aanwezigen geven
aan het als prettig te ervaren dat de doelgroep niet helemaal of te strak begrensd is, zodat
professionals enige ruimte hebben om cliënten hieronder te scharen.
Conclusie: de definitie hoeft niet aangepast te worden.
Er zijn op dit moment al twee richtlijnen m.b.t. psychische aandoeningen en werk verschenen,
namelijk één voor Depressie en werk en één voor Bipolaire stoornissen en werk.
4. Planning en vervolg stappen
De vragenlijst voor fase 1 wordt nu uitgezet en een gedeelte is reeds terug ontvangen. De
vragenlijst voor fase 2 is in ontwikkeling. Hiervoor worden zowel onderwerpen genoemd in de
literatuur als in deze focusgroepbijeenkomst gebruikt.
Anja Holwerda vraagt de aanwezigen of ze bereid zijn om naar de vragenlijst voor fase 2 te kijken
voorafgaand aan de brede verspreiding, of deze voldoende duidelijk is. Iedereen is hiertoe bereid
en de vragenlijsten zullen t.z.t. naar de aanwezigen gestuurd worden (per post of mail). Tevens
wordt de vraag gesteld of de aanwezigen bereid zijn om weer bijeen te komen gedurende het
onderzoek als er specifieke vragen voorliggen en ook hiertoe is iedereen bereid.
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5. Afsluiting
De aanwezigen worden hartelijk gedankt voor hun bijdrage en tijd!
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Bijlage 3
Verslag Expertmeeting onderzoeksproject “Samenwerking GGZ-UWV in kaart”
d.d.27-6-2014
Voor een overzicht van betrokken experts, zie bijlage 1
1. Opening en mededelingen
Anja Holwerda opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Daarna volgt een korte
kennismakingsronde, waarin aanwezigen onder andere aangeven wat hun affiniteit is met en
expertise met betrekking tot het onderwerp. Aangezien één van de aanwezigen de bijeenkomst
om 15.00 uur moet verlaten, wordt prioriteit gegeven aan agendapunt 4 en worden de eerste
agendapunten kort behandeld.
2. Achtergrond en toelichting
Het project en de resultaten van fase 1 worden kort toegelicht.
GGZ Nederland en UWV hebben in 2012 een convenant gesloten om gezamenlijk mensen met
psychische klachten te ondersteunen om werk te krijgen of te behouden. Het UMCG is gevraagd
om de bestaande samenwerking en afstemming tussen GGZ-instellingen en UWV in kaart te
brengen. Eind 2013 is bovengenoemd onderzoek gestart. Het doel van deze studie is om op
gestructureerde wijze de bestaande initiatieven in de samenwerking tussen professionals van
GGZ en UWV in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de mate waarin sprake is van
samenwerking tussen beide groepen professionals, alsmede in de inhoud van de samenwerking.
Op basis van dit overzicht worden voorstellen gedaan voor veelbelovende en kansrijke
samenwerkingsvormen. In de eerste fase van dit onderzoek is aan zowel GGZ-medewerkers als
UWV-medewerkers gevraagd of zij met de andere partij samenwerken. Er zijn in totaal 428
reacties ontvangen, waarvan de meeste van trajectbegeleiders in de GGZ en
arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van het UWV. Van de GGZ-respondenten geeft 80%
aan samen te werken en dit geldt voor 31% van de UWV respondenten. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat de GGZ-vragenlijst is uitgezet onder instellingen en afdelingen waarvan verwacht
werd dat samenwerking met UWV van belang was, terwijl de UWV-vragenlijst breed via de lijn is
uitgezet onder professionals van alle afdelingen. De ruime meerderheid van de respondenten
geeft aan samenwerking belangrijk te vinden.
In de tweede fase van het onderzoek is, van diegenen die in fase 1 het bestaan van contact met
de andere organisatie hebben aangegeven, de inhoud van de samenwerking, zoals doelgroep en
doelstelling, activiteiten en communicatie tussen professionals, in kaart gebracht. Deze
expertmeeting is bedoeld om de resultaten van bovengenoemde tweede fase te bespreken en
te beoordelen of bij de aangemelde initiatieven mogelijke zogenoemde Doorbraakprojecten
(kansrijke initiatieven) zitten die breed kunnen worden geïmplementeerd.
3. Overzicht respons en enkele kenmerken Samenwerkingsinitiatieven vanuit GGZ en UWV
vanuit fase 2
De resultaten van fase 2 worden kort toegelicht. De respons is ruim 50% van zowel GGZ als
UWV. Daarnaast is de tot nog toe gevolgde selectieprocedure schematisch weergegeven.
In de eerste selectie zijn de samenwerkingsinitiatieven, die:
- als IPS zijn aangeduid (n=4),
- niet gericht zijn op de doelgroep van matig tot ernstige psychische klachten (n=5),
- betrekking hebben op de doelgroep die in het kader van de participatiewet niet langer onder
de verantwoordelijkheid van UWV valt (n=2),
- niet structureel zijn ingebed (n=11) en
- betrekking hebben op reguliere dienstverlening (n=4) of specifieke groepen (n=2)
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geëxcludeerd. Daarnaast zijn ook de initiatieven, waarvoor de vragenlijst slechts beperkt was
ingevuld, waardoor te weinig informatie beschikbaar was, niet meegenomen in het overzicht
met kansrijke initiatieven en potentiële Doorbraakprojecten.
Er zijn geen vragen naar aanleiding van bijlage 1.
4. Potentiële Doorbraakprojecten
Het doel van dit agendapunt en de volgorde van de bijlagen wordt toegelicht.
Vraag 1, bijlage 2: Anja Holwerda geeft een korte toelichting op de exclusie van de drie
genoemde initiatieven. Deze initiatieven zijn in een later stadium in overleg met UWV en GGZ
Nederland geëxcludeerd. Initiatief 2-1 is geëxcludeerd omdat de doelgroep per 1 januari 2015
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt en niet meer onder verantwoordelijkheid
van UWV. Initiatief 2-2 blijkt om reguliere dienstverlening te gaan en initiatief 2-3 blijkt niet
structureel te zijn ingebed. De aanwezige experts zijn het eens met de exclusie van deze
samenwerkingsinitiatieven en deze initiatieven worden definitief geëxcludeerd en niet
meegenomen in de bespreking van de volgende vragen.
Vraag 2, bijlage 3 en 4: Deze initiatieven zijn als kansrijk benoemd, maar kunnen desgewenst
doorgeschoven worden naar potentieel Doorbraakproject als dit door de aanwezigen wordt
beargumenteerd. Als achtergrondinformatie voor de beoordeling wordt nog aangegeven dat in
het overleg van de onderzoekers met UWV en GGZ Nederland voornamelijk letterlijk is gekeken
naar wat er staat. Vanuit dit perspectief is besloten om de initiatieven niet zelf in te vullen of
aan te vullen. Vanuit de experts kan worden aangegeven hoe de interpretatie zou kunnen
plaatsvinden als het initiatief wordt vergeleken met de gebruikelijke praktijk.
Met betrekking tot initiatief 3-1 wordt aangegeven dat deze is afgevallen als potentieel
Doorbraakproject omdat de behandelaar volgens de gegevens niet betrokken is. Als echter naar
de Doorbraakcriteria wordt gekeken, lijkt het initiatief wel veelbelovend. Vanuit de GGZ wordt
echter aangegeven dat de genoemde begeleider van GGZ waarschijnlijk een trajectbegeleider
betreft en dat deze waarschijnlijk wel contact heeft met de behandelaar. Als dat zo is hoeft de
behandelaar niet rechtstreeks contact met UWV te hebben. Dit is een kwestie van het verdelen
van taken. Als er geen structureel en goed overleg is tussen begeleider en behandelaar over het
traject van de cliënt, dan valt het initiatief af. Als er sprake is van goed overleg tussen begeleider
en behandelaar, wordt werk waarschijnlijk meegenomen in de behandeling en wordt de visie
van de behandelaar meegenomen in het overleg tussen begeleider GGZ en UWV. Er moet
sprake zijn van trajectbegeleiding als structureel integraal onderdeel van de behandeling. Dit
moet worden nagevraagd.
In dat geval voldoet de samenwerking zeker aan de criteria en kan als Doorbraakproject worden
meegenomen in de volgende fase. Voor wat betreft de Doorbraakcriteria wordt nog aangegeven
dat er geen sprake is van een systematische manier van handelen. Het is van belang nader uit te
vragen wat hiermee wordt bedoeld.
Voor initiatief 3.2 geldt min of meer hetzelfde principe. Als hier sprake is van structureel overleg
tussen SMZ en werkbedrijf en de visie van SMZ wordt meegenomen door de arbeidsdeskundige
van het werkbedrijf in de samenwerking met de GGZ, dan voldoet ook deze samenwerking aan
de criteria en kan ook dit initiatief meegenomen worden als Doorbraakproject in de volgende
fase.
Initiatief 3-3 valt af, alhoewel wel alle professionals betrokken lijken te zijn bij het initiatief. Het
initiatief voldoet niet aan zowel de criteria voor kansrijk als voor Doorbraak. Bij activiteiten van
UWV wordt vermeld dat het UWV een plan goedkeurt of niet en dit klinkt niet als samenwerking
op gelijkwaardige basis. Daarnaast lijkt er geen sprake van structurele samenwerking te zijn. Ook
zijn 7 van de 17 Doorbraakcriteria als neutraal (+/-) ingevuld. Dit initiatief wordt ook niet
meegenomen in fase 3 voor kansrijke initiatieven.
Wel wordt de opmerking dat er bijeenkomsten gehouden zijn om elkaar en elkaars werk te leren
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kennen en onderlinge problemen te bespreken meegenomen in de Quick Wins die uit fase 2
naar voren komen.
Initiatief 3-4 betreft vooral veel goede intenties. De projectleider van UWV is betrokken bij twee
verschillende initiatieven van deze instelling en geeft aan dat er wel plannen zijn, maar dat dit
nog niet functioneert in de praktijk. Bovendien zijn 8 van de 17 Doorbraakcriteria als neutraal
(+/-) ingevuld. Ook dit initiatief wordt niet meegenomen in fase 3 voor kansrijke initiatieven.
Initiatief 3-5 valt af, omdat het initiatief nog niet structureel is ingebed. Daarnaast zijn 7 van de
17 Doorbraakcriteria als neutraal (+/-) ingevuld en 2 als oneens. Onder andere de stelling dat de
respondent beter in staat is de cliënt te helpen in het zoeken en vinden van werk door de
samenwerking wordt met sterk oneens beantwoord en dit weegt zwaar in het besluit om dit
initiatief niet mee te nemen in het vervolg.
Er zal nog meer informatie moeten worden verzameld over de initiatieven 3-1 en 3.2 om te
achterhalen of dit werkelijk initiatieven zijn die veelbelovend zijn.
Vraag 3, bijlage 5 en 6: deze initiatieven zijn als potentiële Doorbraakprojecten benoemd en de
vraag aan de aanwezigen is welke van deze initiatieven kunnen worden voorgelegd aan de
stuurgroep voor verdere uitwerking en brede implementatie. Vanuit GGZ wordt gevraagd wat er
wordt bedoeld met een Doorbraakproject in de terminologie van de onderzoekers, omdat het
niet lijkt aan te sluiten bij de Doorbraakmethodologie die in de GGZ wordt gehanteerd. Door de
onderzoekers werd er vanuit gegaan dat een Doorbraakproject zodanig opgezet is dat deze
geschikt is of gemaakt kan worden voor implementatie in andere regio’s. In de GGZ is een
Doorbraakproject nog helemaal niet uit- of doorontwikkeld, maar wordt juist tijdens de
projectfase gewerkt aan de ontwikkeling van het project met ondersteuning door experts.
Hiervoor is ambitie, draagvlak en intentie veel belangrijker dan de daadwerkelijke stand van
zaken van het project. Is de instelling/afdeling (op alle niveaus inclusief management) bereid om
te investeren om de samenwerking verder uit te werken en geschikt te maken voor
implementatie is veel meer de vraag die dan speelt. Een uitgesproken intentie van beide partijen
om effectief samen te werken is van essentieel belang en dit moet bij voorkeur schriftelijk
worden vastgelegd. Het gaat om instellingen/afdelingen waar men al wel begonnen is met
samenwerken en waar veel ambitie aanwezig is, maar waar ook een bereidheid is om te leren
(van elkaar en van experts) en een besef dat de samenwerking nog lang niet is wat het zou
kunnen of moeten zijn.
Desgevraagd wordt aangegeven dat we idealiter willen zien dat de samenwerking verankerd is
in de organisatie en dat er sprake is van structureel overleg. Daarnaast zou in het ideaalbeeld
een gezamenlijk plan door GGZ en UWV worden opgesteld, waarin zowel behandeling als reintegratie zijn geïntegreerd. Wat dat betreft hadden de aanwezigen gehoopt (tegen beter weten
in) dat er wat meer structurele solide samenwerking uit deze inventarisatie was gekomen.
De experts geven echter aan dat de gevonden resultaten naar hun mening een reële
afspiegeling zijn van de huidige werkelijkheid en dan waarschijnlijk de bovenlaag van deze
realiteit. Dit zijn nu de bestaande best practices, maar we missen nog teveel informatie. Het is
van belang ook naar ambitie en intentie te vragen. Organisaties/afdelingen moeten bereid zijn
van elkaar te leren op een structurele manier, dat zij elkaars zienswijze zien en begrijpen en er
ook iets mee doen. Het gebeurt nog te vaak dat afdelingen denken in wij-zij termen. Het is van
belang te vragen: waar willen betrokkenen naartoe en hoe willen ze dat vormgeven?
Initiatief 5-1 en 5-2 lijken bij elkaar te horen, maar tegelijkertijd te verschillen. Er moet worden
uitgezocht of deze initiatieven bij elkaar horen. Als de initiatieven wel bij elkaar horen, maakt
dat de potentie van het initiatief sterker. Het zou ook om verschillende FACT wijkteams kunnen
gaan in dezelfde regio. Bij IPS is de samenwerking met UWV een structureel onderdeel van de
methodiek.
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Bij initiatief 5-1 zijn de verschillende activiteiten die nodig zijn om het doel van de
samenwerking te bereiken niet duidelijk omschreven. Dit geldt ook voor initiatief 5-2, 5-4 en 55. Het is de vraag of dat een bezwaar is in dit stadium. De activiteiten kunnen ook gedurende de
loop van het project worden beschreven. Besloten wordt het initiatief niet op voorhand te
excluderen op basis van deze stelling. Daarnaast is wellicht de gehanteerde methodiek wel goed
beschreven, maar de samenwerking op zich niet. Misschien is samenwerking zelf een soort
vanzelfsprekendheid voor deze respondent. Besloten wordt het initiatief mee te nemen in het
vervolg als het niet om IPS gaat en de samenwerking structureel onderdeel is van de
gehanteerde methodiek.
Initiatief 5-2 zou betrekking kunnen hebben op IPS. In dat geval wordt het initiatief
geëxcludeerd.
Initiatief 5-3, 5-4 en 5-5: deze initiatieven zijn veelbelovend en worden meegenomen in het
vervolg. Er zitten in deze vijf initiatieven geen initiatieven die volgens de experts niet in dit rijtje
van potentiële Doorbraakprojecten thuis horen.
Geconcludeerd wordt dat er op basis van de huidige informatie geen Doorbraakproject kan
worden geselecteerd. De voorliggende projecten zijn niet dusdanig compleet en geschikt voor
directe implementatie. Op basis van het beschikbare materiaal is een andere conclusie niet
mogelijk. In plaats daarvan wordt voorgesteld via een tussenstap met gebruik van de Doorbraak
systematiek iets moois te gaan ontwikkelen, waar de rest van Nederland iets aan heeft. Om
uiteindelijk met iets beters te komen dan waar we mee begonnen zijn. Zodat niet alleen de
geselecteerde praktijken die mee doen profiteren, maar dat iets oplevert wat ook
overdraagbaar is naar andere regio’s/instellingen. Zodat er een best practice ontstaat, die we nu
nog niet hebben.
Vraag 4, prioritering initiatieven 5-1 tot en met 5-5:Op basis van de beschikbare informatie blijkt
het niet mogelijk de initiatieven te prioriteren naar potentie en slagingskans. Afgesproken wordt
in principe alle vijf potentiële Doorbraakprojecten te benaderen voor het vervolg, nadat eerst
geïnventariseerd wordt of de initiatieven belangstelling hebben voor verdere uitwerking. Als er
een initiatief van 5-1 t/m 5-5 uitvalt, wordt initiatief 3-1 en/of 3-2 meegenomen. Als uit de
resultaten van de uitwerking van 5-1 tot en met 5-5 blijkt dat er nog een initiatief onvoldoende
geschikt is, kan worden bekeken of 3-1 en/of 3-2 nog kan worden toegevoegd. Ook is het van
belang dat deelnemers aan de initiatieven van zowel GGZ als UWV zijde bereid zijn om samen
met andere instellingen en afdelingen aan de slag te gaan om het initiatief verder uit te werken.
Hiervoor is bestuurlijke goodwill nodig, maar ook capaciteit op de werkvloer (en een schriftelijke
intentieverklaring).
Op dit moment is het niet mogelijk een prioritering aan te brengen. Dat kan wellicht gebeuren
op basis van de resultaten van het vervolg.
5. Vervolg onderzoeksproject
Afgesproken wordt aan de stuurgroep voor te leggen, dat het op basis van de beschikbare data
onmogelijk is om een Doorbraakproject te kiezen en uit te werken. De stuurgroep had graag
alvast een initiatief landelijk willen implementeren om de zichtbaarheid van het convenant en
de samenwerking die op basis hiervan plaatsvindt te vergroten. Het is echter nodig een
tussenstap in te lassen. In deze tussenstap worden de vijf potentiële Doorbraakprojecten verder
uitgewerkt/uitgediept door middel van groepsinterviews/focusgroepen per initiatief, waarbij
zowel betrokkenen van GGZ als UWV aanwezig zijn. In deze groepsinterviews wordt gericht naar
ambitie, intentie en draagvlak gevraagd. En ook naar de bereidheid om het initiatief gezamenlijk
met andere regio's tot ontwikkeling te brengen door middel van de Doorbraak-systematiek.
Door de combinatie van GGZ en UWV in het groepsinterview wordt al snel duidelijk hoe men
met elkaar omgaat en of men elkaar kent.
Desgevraagd wordt aangegeven dat wij in de toelichting naar de initiatieven kunnen aangeven
welke experts zijn betrokken geweest bij de selectie van initiatieven en op basis hiervan wordt
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verwacht dat de onderzoekers wel een ingang krijgen om de verdere uitwerking op te kunnen
pakken. De initiatieven hebben er zelf ook belang bij om ondersteuning te ontvangen voor de
verdere uitwerking.
Afgesproken wordt de resultaten van deze interviews in het najaar voor te leggen aan de
vandaag aanwezige (en de verhinderde maar wel uitgenodigde) experts. Na de zomer zullen de
onderzoekers hiervoor een voorstel doen.
Als op basis van de resultaten uit deze interviews, beoordeeld in de expertmeeting, blijkt dat
een of meer initiatieven inderdaad geschikt zijn om verder te ontwikkelen met de Doorbraaksystematiek, wordt dit aan de stuurgroep voorgelegd. In een Doorbraakproject kunnen
meerdere initiatieven tegelijkertijd worden meegenomen. De participerende
instellingen/afdelingen ontvangen dan ondersteuning en facilitering voor de verdere uitwerking
van het initiatief. Dit heeft vaak een aanzuigende werking, omdat andere instellingen/afdelingen
dit zien en er jaloezie ontstaat waarbij deze instellingen/afdelingen ook willen aanhaken. Per
Doorbraakproject kunnen wel 7 tot 12 partijen/projecten betrokken zijn. Door de gezamenlijke
bijeenkomsten met experts worden lokale initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd.
Om de continuïteit en het vervolg van een project te waarborgen is het van belang de resultaten
te presenteren en te publiceren, zodat andere organisaties kennis kunnen nemen van de
resultaten en deze zelf ook kunnen implementeren. Het is ook van belang de resultaten te
meten. Het kost over het algemeen twee jaar voordat de eindresultaten beschikbaar zijn, maar
ook gedurende het proces kunnen tussenresultaten worden gepresenteerd, bijvoorbeeld door
middel van een nieuwsbrief. Op die manier wordt er alvast iets op gang gebracht in het veld.
Om de stuurgroep tegemoet te komen, kunnen al wel een aantal Quick Wins worden
uitgewerkt, die uit de resultaten van fase 2 naar voren komen.
6. Rondvraag en sluiting
De aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage en de bijeenkomst wordt beëindigd.
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Bijlage 4:
Verslag op hoofdlijnen Expertmeeting onderzoeksproject “Samenwerking GGZ-UWV in kaart”
d.d. vrijdag 17 oktober 2014
Voor een overzicht van betrokken experts, zie bijlage 1
1. Opening en mededelingen
Anja Holwerda heet aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Verslag Expertmeeting d.d. 27 juni 2014
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
3. Achtergrond en toelichting
In het kader van het convenant tussen GGZ Nederland en UWV om gezamenlijk mensen met
psychische klachten te ondersteunen om werk te krijgen of te behouden is eind 2013 het
huidige onderzoek naar bestaande samenwerking en afstemming tussen GGZ-instellingen en
UWV gestart. In de expertmeeting van 27 juni jl. zijn de resultaten van fase 2 van
bovengenoemd onderzoek besproken en is afgesproken een vijftal initiatieven te benaderen
voor een groepsinterview (project 5-1 tot en met project 5-5) en twee initiatieven als reserve
te houden (project 3-1 en 3-2). In deze expertmeeting worden de resultaten hiervan (fase 3)
besproken.
4. Overzicht stand van zaken fase 3 m.b.t. Samenwerkingsinitiatieven vanuit GGZ en UWV
Naar aanleiding van bovengenoemde expertmeeting is met contactpersonen van 6
initiatieven telefonisch contact opgenomen.
• Project 5-1 vanuit UWV WERKbedrijf en project 5-2 vanuit GGZ blijken inderdaad bij
elkaar te horen en hebben betrekking op IPS en vallen daarom af.
• Project 5-3 vanuit UWV SMZ heeft aangegeven mee te willen werken aan vervolg,
groepsinterview heeft plaatsgevonden, zie agendapunt 5.
• Project 5-4 vanuit UWV WERKbedrijf heeft aangegeven mee te willen werken aan
vervolg, maar valt af vanwege doelgroep EPA.
• Project 5-5 vanuit UWV SMZ en Werkbedrijf heeft aangegeven mee te willen werken
aan vervolg, groepsinterview heeft plaatsgevonden, zie agendapunt 5.
• Project 3-1 vanuit UWV WERKbedrijf heeft aangegeven niet mee te willen werken aan
het vervolg, groepsinterview heeft niet plaatsgevonden.
• Project 3-2 vanuit GGZ valt af, want deze instelling is geen lid van GGZ Nederland en de
contactpersoon is daarom niet benaderd voor de vervolgfase.
Desgevraagd wordt aangegeven dat bij de start van het project is besloten om te kiezen voor
de doelgroep met matige tot ernstige problematiek. Voor de doelgroep met ernstige
psychische aandoeningen (EPA) zijn al voldoende interventies beschikbaar, zoals IPS, VIP,
FACT-teams, e.d. Er loopt bovendien een separaat onderzoek naar IPS (door de
onderzoeksgroep van Han Anema) in het kader van het convenant. Aangezien het om een
behoorlijke groep gaat met matige tot ernstige psychische problematiek, is in het kader van
dit onderzoek besloten te onderzoeken of er een methode kan worden ontwikkeld die deze
groep kan ondersteunen in het vinden en behouden van werk en EPA te excluderen.
5. Potentiële Doorbraakprojecten
Drie samenwerkingsinitiatieven (5-3, 5-5 en 3-1) kwamen in aanmerking voor verdere
uitwerking door middel van een groepsinterview. Project 3-1 heeft hiervan afgezien in
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verband met de werkdruk bij het UWV werkbedrijf.
Door de experts wordt aangegeven dat het wel mager is, dat er van de zeven geselecteerde
projecten, maar twee zijn overgebleven voor een groepsinterview. Dat geldt ook voor de
resultaten van de groepsinterviews. Het lijkt er op dat er geen betere praktijken op het
gebied van samenwerking GGZ-UWV bestaan voor deze doelgroep in Nederland. Daarom is
het van belang de inhoudelijke aspecten uit de initiatieven te halen en deze over
verschillende samenwerkende teams uit te rollen. Idealiter hadden de experts de resultaten
van 10 groepsinterviews kunnen beoordelen en waren deze allemaal bereid geweest om
mee te werken aan het vervolg. Nu is van belang te kijken naar de stand van zaken van de
aanwezige/beschikbare kennis binnen de initiatieven. Dit houdt niet over, maar iets beters is
op dit moment niet gevonden.
Project 5-5 sprak het meeste aan en ook opvallend is dat de cliëntenraad positief is over de
samenwerking in project 5-5 en deze samenwerking van harte ondersteunt. Dit is niet uit de
andere projecten naar voren gekomen, maar hiernaar is in fase 2 ook niet specifiek gevraagd.
Desgevraagd wordt aangegeven dat het feit dat de GGZ-instelling (1) binnen het project 5-3
ook een re-integratiebedrijf heeft, dat een IRO-overeenkomst met het UWV heeft en
trajecten voor klanten van het UWV levert, geen reden is om het project nu af te wijzen.
Aanwezige partijen hebben het idee dat het re-integratiedeel bij deze GGZ-instelling wel van
het GGZ-deel gescheiden is. Het is wel een aandachtspunt bij de uitwerking van het
Doorbraakproject.
Daarnaast valt op dat beide projecten nog in de beginfase verkeren. Het overleg loopt goed,
maar de resultaten uit het overleg worden nog niet breder verspreid. Voor de groep met
matige tot ernstige psychische aandoeningen blijkt er nog weinig beschikbaar, er wordt wel
meer samengewerkt op het gebied van IPS en voor de doelgroep ernstige psychische
aandoeningen. Beide projecten hebben wel goede intenties, maar de verdere uitwerking
moet nog plaatsvinden en daarvoor is een Doorbraakproject uitermate geschikt. Hiervoor is
motivatie en bereidheid met name van belang. Als er 6 tot 10 teams bereid en gemotiveerd
zijn om gezamenlijk de samenwerking te optimaliseren door van elkaar en van experts te
leren, kan er een Doorbraakproject worden opgestart. De twee voorliggende projecten
hebben in ieder geval aangegeven hiertoe bereid te zijn en dit graag te willen. Het is van
belang hier nog een aantal teams bij te zoeken, zodat er een groter rendement van het
Doorbraakproject ontstaat. Het gaat bij deze teams dan meer om de bereidheid dan om de
huidige stand van zaken van de samenwerking. In fase 2 zijn een aantal
samenwerkingsinitiatieven afgevallen, omdat ze nog niet voldoende gevorderd waren met de
samenwerking, maar deze kunnen nu wel in aanmerking komen voor een Doorbraakproject.
De deelname aan fase 2 geeft eigenlijk impliciet al de bereidheid aan om te werken aan
samenwerking. De projecten moeten wel aan een aantal instapcriteria voldoen, zoals
motivatie, bereidheid, capaciteit en facilitering door management. Daarnaast zijn de
randvoorwaarden van belang, zijn de projecten bereid en in staat hiervoor tijd en middelen
beschikbaar te maken. In Doorbraakprojecten binnen de GGZ wordt vaak een financiële
bijdrage van de deelnemende instellingen gevraagd om zo ook het commitment te
waarborgen. De stuurgroep van het convenant bepaalt uiteindelijk of er inderdaad een
Doorbraakproject wordt opgestart. Afgesproken wordt de resultaten van fase 2 opnieuw te
bekijken en gericht een aantal projecten te benaderen met het verzoek om mee te werken
aan het Doorbraakproject, als de stuurgroep besluit een Doorbraakproject op te willen
starten.
Voorafgaand aan een Doorbraakproject is het van belang een kloofstudie te doen, waarbij
een ideale situatie wordt vastgesteld en de huidige situatie in beeld wordt gebracht. Het
verschil tussen de ideale situatie en de huidige situatie is de kloof die door middel van het
Doorbraakproject gedicht moet worden. De resultaten van fase 2 kunnen worden benut als
kloofstudie. Er is nogal een kloof tussen de ideale situatie en de huidige stand van zaken.
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Daarnaast is het een zeer relevant onderwerp voor een grote groep mensen. De ideale
situatie is een optimale arbeidsintegratie van mensen met matige tot ernstige psychische
aandoeningen. Het gaat dan zowel om gezondheidswinst als om participatiewinst. En dat kan
alleen bereikt worden door samen te werken, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Daarvoor
kan bijvoorbeeld een gezamenlijk plan van GGZ en UWV worden opgesteld, waarin het
behandelplan en het participatieplan zijn geïntegreerd. Het zou wenselijk zijn bij klanten
waar zowel psychische klachten als werk speelt altijd twee of drie handtekeningen onder het
plan te hebben, van GGZ, UWV en/of gemeente, zodat er in ieder geval altijd overleg
plaatsvindt en er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor deze klant. Daarnaast is het
van belang een doel te stellen op het gebied van participatie, bijvoorbeeld dat iemand één
trede hoger op de participatieladder uitkomt. Betaald werk is niet altijd mogelijk voor deze
groep cliënten.
Ook is het van belang een gezamenlijke methodiek te ontwikkelen in het Doorbraakproject.
Daarvoor kunnen de zogenaamde werkzame elementen uit de verschillende
samenwerkingsprojecten worden gedestilleerd en in de verschillende teams verder worden
uitgewerkt. De samenwerking moet de eigen ‘core business’ van zowel GGZ als UWV ook
versterken, het interne proces moet ook beter worden.
De QuickWins, genoemd onder agendapunt 6, kunnen worden meegenomen in het
Doorbraakproject, want dit zijn praktische stappen die kunnen worden gezet.
Daarnaast wordt voorgesteld ook te kijken naar beschikbare evidence-based interventies om
mee te nemen in het Doorbraakproject. Als voorbeeld worden de verschillende richtlijnen
genoemd, zoals Depressie en Werk, Bipolaire Stoornissen en Werk binnen de GGZ
(=behandelmodule gericht op werk) en richtlijn Psychische Klachten en werk t.b.v. de
bedrijfsarts. Er is ook een richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen. Daarnaast is er
een ergotherapeutische module voor mensen met depressie beschikbaar, die zich richt op
vroege werkhervatting en leren omgaan met problemen op het werk. Binnen de GGZ is nu
wel een discussie gaande over welke taken tot de primaire taken van de GGZ behoren en
welke niet en of het nog mogelijk is bepaalde modules aan te bieden in het kader van de
veranderingen in financiering.
Het is van belang om te kijken hoe de samenwerking een middel kan zijn om inhoudelijke
resultaten te boeken en hiervoor concrete stappen aan de betrokken teams aan te bieden,
die zij in de praktijk kunnen uittesten.
Een Doorbraakproject is een combinatie van bestaande op onderzoek gebaseerde
interventies of praktijken, slimme oplossingen vanuit de praktijk (vanuit de projecten) en
adviezen van inhoudelijke experts die veel inzicht hebben in een bepaald onderwerp. Deze
gecombineerde methodiek/handreiking kan in de verschillende teams worden uitgewerkt en
getest. Als bepaalde onderdelen niet blijken te werken, dan wordt gekeken wat er moet
gebeuren om dit wel te laten werken. De vraag is of er nu al voldoende werkzame elementen
beschikbaar zijn om mee te starten. Er zijn best een aantal elementen te noemen, waarvan
sommige beter zijn uitgewerkt dan andere, maar een Doorbraakproject is juist geschikt om
deze gaandeweg verder uit te werken. Een Doorbraakproject heeft twee kanten, de
inhoudelijke kant van interventies/methodieken en de proceskant van het verloop van de
samenwerking.
Het doel van de samenwerking is dat cliënten beter en sneller geholpen worden. Het zijn nu
vaak twee aparte sporen, één van GGZ en één van UWV, die niet altijd op elkaar aansluiten.
Het is de bedoeling dat de cliënt één boodschap ontvangt van beide partijen. Hiervoor is het
noodzakelijk dat partijen dezelfde taal leren spreken, een ‘common ground’ leren vinden en
dat beide werelden dichter bij elkaar worden gebracht. Als voorbeeld wordt genoemd dat
UWV veel eerder dan GGZ denkt dat cliënten met ernstige psychische problematiek niet
kunnen werken. GGZ-professionals hebben een heel ander beeld bij ernstige psychische
problematiek dan UWV professionals.
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Er ontstaat een discussie of het wenselijk is om een aantal diagnosegroepen te kiezen,
bijvoorbeeld depressie, angststoornissen, middelen-verslavingen, ontwikkelingsstoornissen
en daarmee te starten of geen onderscheid binnen het Doorbraakproject te maken. Dit
onderscheid wordt namelijk wel binnen GGZ gemaakt en vaak zijn hierbij verschillende
afdelingen betrokken, maar bij UWV en bij gemeenten wordt dit onderscheid niet gemaakt.
Daarnaast is door UWV in de vorige stuurgroep-vergadering van het Convenant GGZ-UWV
aangegeven dat ook de doelgroep met een psychiatrische aandoening en een lichte
verstandelijke beperking in dit kader aandacht behoeft. Het voordeel van diagnosegroepen is
de beschikbare financiering hiervoor en de hoeveelheid informatie die hierover reeds
beschikbaar is, bijvoorbeeld over maatschappelijke kosten. Het nadeel hiervan is, dat er dan
maar een paar klanten per UWV-kantoor binnen het Doorbraakproject kunnen vallen.
Diagnose is wel van belang vanwege het effect van de stoornis op het gedrag, bijvoorbeeld in
werk. Daarvoor is specifieke kennis over het ziektebeeld nodig om werkgevers goed te
kunnen informeren over een klant die wil re-integreren. Alleen kijken naar de mogelijkheden
van een klant is te beperkt, de beperkingen moeten ook worden meegenomen. Het gaat juist
om de combinatie hiervan bij de klant.
Als voorbeeld van concrete samenwerking wordt gegeven dat in Rotterdam twee GGZmedewerkers op de werkpleinen aanwezig zijn, waar zij klanten kunnen zien, maar ook
medewerkers kunnen adviseren. Daar wordt de samenwerking concreet vorm gegeven.
Het is in ieder geval van belang een netwerk te vormen, waarbij GGZ, UWV en gemeente
elkaar snel weten te vinden. Het gaat ook om beeldvorming. De indruk bestaat soms dat
klanten voor jaren verdwijnen uit het zicht van de gemeente of UWV als zij eenmaal in het
GGZ-circuit terecht komen. Maar een behandeling kan ook bestaan uit een e-health module
of empowerment, waarbij de klant zelf thuis de module volgt en niemand daar iets van hoeft
te merken. Er is een informatie-achterstand bij UWV en gemeenten over de mogelijkheden
binnen de GGZ.
Voorstel Doorbraakproject t.b.v. de stuurgroep convenant Samenwerking GGZ-UWV
Het advies van de expertgroep aan de stuurgroep is een Doorbraakproject op te starten met
bovenstaande twee projecten en hier nog een aantal projecten aan toe te voegen op basis
van de gegevens uit fase 2, zodat in totaal 6 tot 10 projecten aan het Doorbraakproject
deelnemen. Het gaat dan om samenwerkende partijen die bereid zijn om aan te sluiten bij
het Doorbraakproject en daarin te investeren. Daarnaast wordt geadviseerd ook de
gemeenten bij het Doorbraakproject te betrekken in verband met de ontwikkelingen rond de
Participatiewet. Aangezien gemeenten met dezelfde doelgroep te maken hebben en partijen
in de toekomst meer zullen gaan samenwerken is een Doorbraakproject zonder gemeenten
eigenlijk niet volledig. Op dit moment worden ook gesprekken gevoerd met de VNG en GGZ
om een arbeidsmarktregiotour te houden langs alle arbeidsmarktregio’s en onderling kennis
uit te wisselen. Er zijn een aantal projecten in fase 2 uitgevallen omdat zij zich met name
richten op de doelgroep die per 1 januari as. naar de gemeente gaat. De verzamelde
gegevens van deze initiatieven kunnen opnieuw worden bekeken om te bepalen of zij
wellicht geschikt zijn om uit te nodigen voor deelname aan een Doorbraakproject. De
verdere uitwerking van het project, de bijbehorende randvoorwaarden en kosten, zal
plaatsvinden nadat de stuurgroep een principebesluit over het Doorbraakproject heeft
genomen.
De in het Doorbraakproject opgenomen projecten kunnen vervolgens starten met een aantal
inhoudselementen vanuit de deelnemende initiatieven, zoals een geïntegreerd plan
(behandelplan en participatieplan in één), gezamenlijk overleg, casuïstiek bespreking,
gezamenlijke nascholing en de genoemde QuickWins. Daarnaast kunnen in de
Doorbraaksystematiek ook andere zaken, zoals probleemoplossende gespreksvoering,
motiverende gespreksvoering, coaching on the job, e.d. worden meegenomen. In het kader
hiervan wordt ook de Conceal or Reveal module (= Corral) genoemd, bedoeld voor cliënten
52

om hen te helpen keuzes te maken over het wel of niet vertellen over hun aandoening en
aan wie wel of niet. Voor dit onderwerp is het van belang dat zowel GGZ als UWV hetzelfde
communiceren naar de klant. Ook kunnen wellicht e-health modules aan het project worden
toegevoegd.
Tenslotte is evaluatie van de samenwerking binnen het Doorbraakproject essentieel, waarbij
door middel van metingen de vooruitgang wordt gemonitord, zowel voor wat betreft de
samenwerking als het resultaat. Het is van belang om te laten zien dat de samenwerking
ergens toe leidt, dat er resultaten behaald worden. Daarnaast is het van belang dat de teams
iets willen bereiken en niet alleen meedoen omdat samenwerking tussen GGZ en UWV nu ‘in
the picture’ is. Het is daarom belangrijk om de uitkomstmaten goed te definiëren en te
monitoren.
Voor de te zijner tijd op te richten expertgroep voor het Doorbraakproject worden al een
aantal mogelijke namen genoemd.
6. Overzicht QuickWins
In de expertmeeting van 27 juni 2014 is afgesproken een aantal QuickWins uit te werken ten
behoeve van de stuurgroep, die uit de resultaten van fase 2 naar voren komen. Er is een
notitie opgesteld met overzicht van de voorgestelde QuickWins en deze zal aan de
stuurgroep van het convenant Samenwerking GGZ-UWV worden voorgelegd in de
vergadering van 31 oktober 2014. De experts zijn enthousiast over deze QuickWins en het is
goed deze landelijk uit te rollen. Het idee van de uitwisseling van visitekaartjes is eenvoudig,
maar kan heel doeltreffend zijn en bovendien krijgt de klant hiermee de regie. De QuickWins
kunnen in het Doorbraakproject worden meegenomen, maar daarnaast parallel hieraan ook
breder in andere regio’s worden geïmplementeerd.
7. Vervolg onderzoeksproject
Op basis van deze expertmeeting zal bovengenoemd voorstel aan de stuurgroep van het
Convenant GGZ-UWV worden voorgelegd tijdens de vergadering van 31 oktober as. met
betrekking tot het opstarten van een Doorbraakproject. Het voorstel zal eerst aan de expert
vanuit de GGZ, die tevens aan de stuurgroep deelneemt, worden voorgelegd ter
goedkeuring, alvorens het voorstel aan de stuurgroep wordt verzonden. De nadere
uitwerking hiervan vindt plaats nadat de stuurgroep hierover een principebesluit heeft
genomen. Desgewenst worden de experts dan ook opnieuw uitgenodigd voor de verdere
uitwerking van het Doorbraakproject. De aanwezigen zijn hiertoe bereid.
8. Rondvraag en sluiting
De aanwezigen worden hartelijk gedankt voor hun inbreng.
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Bijlage 5
Notitie: Uitkomsten onderzoek en voorstel selectie en uitwerking Doorbraakprojecten in de
samenwerking tussen GGZ en UWV gericht op re-integratie van mensen met een matige tot
ernstige psychische stoornis
Anja Holwerda, Andrea Fokkens, Sandra Brouwer, Universitair Medisch Centrum Groningen
1. Doel notitie
Het doel van deze notitie is de stuurgroep te informeren over de uitkomsten van het onderzoek
“Overzicht van samenwerkingsverbanden tussen GGZ en UWV gericht op re-integratie van mensen
met een matige tot ernstige psychische stoornis” en de stuurgroep te vragen een besluit te nemen
over het opstarten van een Doorbraakproject.
2. Inleiding
In bovengenoemd onderzoek zijn drie fasen te onderscheiden. In de eerste fase is geïnventariseerd
wie van GGZ en van UWV samenwerkt met de andere partij. In fase 2 is een internet vragenlijst
uitgezet onder samenwerkende partijen om de inhoud van de samenwerking in kaart te brengen. In
fase 3 zijn verdiepende interviews met samenwerkende partijen van potentiële Doorbraakprojecten
gehouden.
In het projectplan van 29 oktober 2013 is afgesproken de kenmerken van de Doorbraak-methode in
het format voor de dataverzameling (fase 2 en 3) mee te nemen om potentiële Doorbraakprojecten
te kunnen onderscheiden.
De Doorbraakmethode is een strategie om de invoering van veranderingen, richtlijnen of goede
voorbeelden in de praktijk te versnellen. Een Doorbraakproject richt zich op meerdere disciplines
rondom een bepaald proces en is een combinatie van top-down en bottom-up veranderstrategieën.
De methode is ontwikkeld in de Verenigde Staten en bedoeld om in korte tijd verbetering tot stand
te brengen op het gebied van cliëntgerichtheid, logistiek, veiligheid, efficiency en kwaliteit. Binnen de
Doorbraak methode wordt gewerkt met concrete meetbare doelstellingen en worden verbeteringen
in het proces werkenderwijs geïmplementeerd.
In een expertmeeting op 27 juni 2014 zijn de uitkomsten van fase 2 besproken, voor een overzicht
van aanwezige experts, zie bijlage 1.
Op basis van de beschrijvingen van de verschillende samenwerkingsinitiatieven uit fase 2 zijn door
bovengenoemde experts vijf potentiële Doorbraakprojecten en twee reserve-initiatieven
geselecteerd. Door de experts is bovendien aangegeven dat er meer informatie vanuit de projecten
nodig was op het gebied van intentie, ambitie, motivatie, draagvlak, bestuurlijke goodwill en
capaciteit voor de verdere uitwerking van het project, voordat een definitieve keuze kon worden
gemaakt. Daarom is met de experts afgesproken om alle contactpersonen van de potentiële
Doorbraakprojecten te benaderen voor een groepsinterview per initiatief, met zowel betrokkenen
van GGZ als UWV (inclusief managers), om deze thema’s uit te vragen. Er zijn in fase 2 geen
samenwerkingsinitiatieven aangetroffen, die voldoen aan de inclusiecriteria en die zodanig
ontwikkeld zijn, dat zij geschikt zijn om direct breder te implementeren. In de expertmeeting is
vastgesteld dat de motivatie en bereidheid van de teams om de bestaande
samenwerkingsinitiatieven verder uit te werken van groter belang zijn, dan de huidige stand van
zaken van de samenwerking binnen het initiatief.
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3. Aanpak fase 3
In deze fase zijn in eerste instantie de contactpersonen van alle geselecteerde initiatieven telefonisch
benaderd. Uit telefonisch overleg met deze contactpersonen over verdere uitwerking, bleek op basis
van de reeds eerder vastgestelde criteria (geen IPS, gericht op doelgroep matige tot ernstige
psychische klachten) dat drie van de initiatieven in aanmerking kwamen voor een verdiepend
groepsinterview.
Twee projecten vielen af omdat zij betrekking hadden op IPS en één project had betrekking op
cliënten met ernstige psychische aandoeningen. Van één project bleek de GGZ-instelling geen lid te
zijn van GGZ Nederland en daarom niet onder het convenant te vallen. Met twee initiatieven (project
5-3; project 5-5) is een groepsinterview gehouden met betrokken professionals en managers van
zowel GGZ als UWV, gefaciliteerd door onderzoekers van het UMCG. Van één initiatief hebben
betrokkenen aangegeven niet te willen deelnemen aan een groepsinterview.
In deze groepsinterviews stond, naast verdieping van de beschikbare inhoudelijke informatie over
het samenwerkingsinitiatief, de vraag centraal of de betrokken partijen (op alle niveaus inclusief
management) bereid zijn te investeren om de samenwerking verder uit te werken door middel van
de Doorbraak-systematiek en geschikt te maken voor bredere implementatie. Deelnemers van beide
initiatieven van zowel GGZ als UWV hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn.
De resultaten van de groepsinterviews zijn op 17 oktober 2014 voorgelegd aan eerdergenoemde
experts 6.
De experts adviseren om deze twee samenwerkingsinitiatieven verder te ontwikkelen met de
Doorbraak systematiek. In deze systematiek kunnen zowel succesvolle elementen uit de bestaande
samenwerkingsinitiatieven als de zogenaamde QuickWins worden meegenomen. De Quickwins
kunnen daarnaast, los van de Doorbraaksystematiek, breder uitgezet worden. Om de
Doorbraaksystematiek maximaal te benutten, hebben de experts tevens voorgesteld om naast deze
twee bovengenoemde samenwerkingsinitiatieven, nog 4 tot 8 andere initiatieven te selecteren op
basis van de gegevens uit fase 2 en deze ook te betrekken in het op te starten Doorbraakproject. Het
gaat dan om samenwerkende partijen die bereid zijn om aan te sluiten bij het Doorbraakproject en
daarin te investeren. Daarnaast is door de experts aangegeven dat het in het kader van de
Participatiewet wenselijk is ook gemeenten te betrekken bij het Doorbraakproject.
Binnen een Doorbraak-project is het de bedoeling dat participerende partijen ondersteuning en
facilitering ontvangen voor de verdere uitwerking van het initiatief. Tenslotte is evaluatie van de
samenwerking binnen het Doorbraakproject essentieel, waarbij door middel van metingen de
vooruitgang wordt gemonitord, zowel voor wat betreft de samenwerking als het resultaat. Een goede
wetenschappelijke onderbouwing van zowel de samenwerking als de effecten hiervan op de
dienstverlening is noodzakelijk voor bredere implementatie.
4. Voorstel
Wij verzoeken de stuurgroep akkoord te gaan met het voorstel vanuit de expertmeeting om op basis
van onder andere bovengenoemde initiatieven met gebruik van de Doorbraak systematiek een
zodanige samenwerking te ontwikkelen, die overdraagbaar is naar andere regio’s/instellingen en
geschikt is voor bredere implementatie. Samenwerking is hierbij geen doel op zich, maar het
Doorbraakproject is met name bedoeld om te onderzoeken hoe een goede samenwerking tussen
GGZ en UWV (en gemeente), zowel inhoudelijk als organisatorisch, de arbeidsparticipatie en het
6

Voor een overzicht van betrokken experts zie bijlage 1.
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functioneren in werk van cliënten met een matige tot ernstige psychische aandoening kan
bevorderen. De ideale samenwerking heeft zowel een positief effect op de gezondheid als op de
participatie van deze omvangrijke groep cliënten. Als de stuurgroep akkoord gaat met het opstarten
van een Doorbraakproject, dan zullen nog een aantal initiatieven vanuit fase 2 worden benaderd om
aan te sluiten bij het op te starten Doorbraakproject. Er zal een minimum aantal van 6 projecten in
het Doorbraakproject worden betrokken.
Groningen, 22 oktober 2014
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