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Voorwoord

Eigen Kracht is een term die de laatste twee jaar veel te lezen is. De overheid heeft de term goed
weten in te bedden. Eigen Kracht en mensen in een kwetsbare situatie lijkt voor velen nog een
moeilijke combinatie. Er over praten lijkt vaak makkelijker dan in de praktijk deze Eigen Kracht
tevoorschijn “toveren”.
Wij zijn dan ook ongelooflijk trots op alle mensen die hebben bij gedragen aan het resultaat wat u nu
in handen heeft. Wat enige jaren geleden begon als idee heeft geleidt tot nu een onderzoeksteam
Maatschappelijke Zorg Noord-west Veluwe die dit resultaat presenteert. Zij doen gewoon waar we als
politiek en beleidsmakers over praten. Zij zijn mensen die in kwetsbare situaties zitten gaan
interviewen en hebben dit omgezet in heldere adviezen! Al deze mensen willen wij ontzettend
bedanken voor deze inzet en voor dit advies.
Alle mensen die binnen organisaties werken zouden wij graag willen uitdagen. Dus werk jij bij een
zorgorganisatie?, bij een bedrijf?, bij een gemeente?, ben je vrijwilliger?, bij een ………Het maakt niet
uit. Iedereen kan een (kleinere of grotere) bijdrage leveren om andere mensen een kans te bieden.
Ook jij kan daar een bijdrage aan leveren!! Wat uit dit rapport heeft jou aan het denken gezet? Wat
kan en ga jij morgen anders doen/oppakken? Welke kans weet jij te bedenken? Hoe kunnen we met
elkaar er voor gaan zorgen dat ook mensen in een kwetsbare situatie meer mee kunnen doen?
Jouw antwoord ( zie onderstaand mailadres) is een bijdrage aan het vervolg van dit rapport. We
horen dan ook graag jouw reactie en kunnen dit mee nemen in vervolgplannen.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we de mensen die het echt kunnen weten serieus nemen en
hun adviezen op zijn waarde beoordelen.
Het onderzoeksteam MZ (en de begeleidsters) van harte gefeliciteerd met jullie resultaat. We hopen
nog veel van jullie te horen.

Met vriendelijke groet,
Gert Jan van Noort, wethouder gemeente Harderwijk
Bert van Putten, beleidsregisseur MZ in de Noord-Veluwe

Reacties op het rapport worden op prijs gesteld!
Mail dit naar: b.vanputten@harderwijk.nl
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Werken voor en werken na een depressie
Vroeger kon ik af en toe 70 uur werken
In de bakkerij was niets te veel
Ook als laborant kon ik het niet beperken
Maar je wordt geleefd en dat is je deel
Na ontslag ga je door een dal heen
En verlies je de controle over je leven
Blijf je niet meer op de been
Je komt in een depressie en het is overleven
Na de opname kun je niet accepteren
Dat werken met een beperking kun je moeilijk aan
Je zult zelf je eigen grens moeten aanleren
Alleen zo zal je leven weer de goede kant op gaan
Als ik mijn geloof niet had
Was ik misschien een andere weg gegaan
Maar nu kan ik werken en heb een handvat gekregen
En kan positief in het leven staan

Henk Smit
Lid onderzoeksteam MZ Noord-west Veluwe
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Hoofdstuk 1

De uitvoering van het onderzoek

In dit eerste hoofdstuk geven wij een schets van de aanleiding voor het onderzoek zoals wij dat
hebben uitgevoerd. De inbedding in het landelijke onderzoek ‘Open voor Werk’ van het Landelijk
Platform GGz wordt toegelicht. Ook het onderzoeksteam, de onderzochte groep mensen en de
gebruikte vragenlijsten komen aan de orde.
1.1 De aanleiding
Een van de belangrijkste burgerrechten is het recht op arbeid. Mensen willen zichzelf ontplooien en
een bijdrage aan de samenleving leveren. Dit geldt ook voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. In de praktijk stuiten zij echter vaak op obstakels. De arbeidsparticipatie van mensen
met een psychische kwetsbaarheid is in het algemeen laag.
Het hebben van werk, betaald of onbetaald, biedt structuur en regelmaat; het versterkt de
mogelijkheden om de regie over het eigen leven te voeren; het bevordert de kwaliteit van leven en het
gevoel van eigenwaarde. Wanneer meer mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan werken of
sociaal actief worden, is dat een verrijking voor henzelf, voor de organisaties of bedrijven waar zij
werkzaam zijn en voor de samenleving als geheel. Een grotere arbeidsparticipatie van mensen met
een psychische kwetsbaarheid heeft verder een positief effect op de staatsfinanciën (minder
uitkeringen) en de economie (voldoende arbeidskrachten voor de toekomst). Bovendien zullen
zorgkosten afnemen, omdat arbeid een positief effect heeft op het herstelproces.
Bijna alle mensen met een kwetsbaarheid willen sociale activiteiten ontplooien of werken, al dan niet
betaald. Samen vormen zij een reusachtig en veelzijdig arbeidspotentieel. Het grootste deel van deze
mensen heeft ooit betaald werk verricht. Het merendeel wil graag opnieuw aan het werk. Wanneer we
kijken naar de praktijk zien we een ander beeld. De huidige situatie is zorgelijk, de arbeidsparticipatie
van mensen met een kwetsbaarheid is minimaal. Recente cijfers van het 'Panel Psychisch Gezien'
laten zien dat de arbeidsdeelname van volwassenen met aanhoudende psychische aandoeningen
17% (> 12 uur per week) bedraagt, terwijl 60%-70% van hen dit graag wil. Ter vergelijking: van het
'Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten' heeft 36% betaald werk.
Een grotere participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid is een verrijking voor de
samenleving op verschillende niveaus. Er ontstaat een gevarieerdere en completere samenstelling
van werknemers binnen bedrijven en instellingen. Mensen met een achtergrond in de psychiatrie
kunnen door hun (levens)ervaring en specifieke kwaliteiten een toegevoegde waarde hebben voor
hun werk en hun werkomgeving. Een betere toegang tot (regulier) werk leidt tot een inclusievere
samenleving. In economische zin is sprake van een verrijking door besparingen op overheidsuitgaven
(uitkeringen) en een toename van beschikbare arbeidskrachten in een tijd waarin een tekort aan
arbeidskrachten dreigt.
Vergroting van de participatie vraagt om een brede aanpak. De doelgroep is zeer gevarieerd,
sommige mensen staan dicht bij de arbeidsmarkt, andere zeer ver daarvandaan. Goede
ondersteuning in alle fases is nodig. Voor veel mensen is het eindperspectief betaald werk, maar er is
ook een aanzienlijke groep voor wie dit niet of niet op korte termijn wenselijk en haalbaar is. Ook
zonder betaald werk kunnen mensen zich ontplooien en een betekenisvolle bijdrage leveren aan de
samenleving. Een andere belangrijke doelgroep zijn mensen die betaald werk hebben, maar uit het
arbeidsproces dreigen te vallen. Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familie en partners. Voor de
laatsten geldt dat de ziekte van hun dierbare henzelf ook aangrijpt en dat bovendien vaak een zwaar
beroep op hen wordt gedaan om mantelzorg te leveren.
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In de huidige tijden van economische crisis is het perspectief voor mensen om aan werk te komen
extra klein. Er zijn minder banen beschikbaar en financiële middelen voor toeleiding naar werk,
begeleiding tijdens het werk of vormen van alternatief werk nemen af. Voor mensen die werk hebben,
is behoud van werk vaak niet vanzelfsprekend meer. Bovendien zien we opnieuw een toenemend
aantal mensen dat arbeidsongeschikt raakt of in de ziektewet komt. Barrières op het gebied van
vooroordelen en stigma zijn daarbij nog onverminderd actueel. De urgentie om actie te ondernemen is
groot. Anders dreigt een grote groep mensen afgeschreven te worden of buitenspel te raken.

1.2 De aansluiting bij het landelijk onderzoek ‘Open voor werk’
‘Open voor werk’ is een landelijk project van een tiental cliënten- en familieorganisaties in de GGz. De
coördinatie van het project is in handen van het Landelijk Platform GGz (vanaf hier het LPGGz
genoemd). Het onderzoeken van de lokale situatie in Nederland is één van de onderdelen van dit
project. Dit onderdeel voert het LPGGz uit in samenwerking met regionale cliëntenorganisaties
(RCO's). De achtergrond is dat gemeenten de afgelopen jaren veel nieuwe taken hebben gekregen en
krijgen ten aanzien van de (O)GGz-doelgroep als het gaat om werk. Zij weten hier vaak nog niet goed
vorm aan te geven. Onvoldoende kennis van de doelgroep en het cliëntperspectief speelt daarbij een
rol. Open voor Werk brengt het cliëntperspectief bij gemeenten in beeld en bevordert het gesprek over
verbeterwensen en verbetermogelijkheden tussen gemeente en cliëntvertegenwoordigers.
Een tiental cliënten- en familieorganisaties in de GGz hebben met elkaar een visie ontwikkeld op werk.
Bovendien hebben zij een aantal criteria geformuleerd voor verschillende doelgroepen, waaronder de
gemeenten. De RCO's hebben deze criteria geprioriteerd. Dit vormde de basis van de vragenlijsten
voor zowel gemeenten als cliënten . Samen met Movisie heeft het LPGGz deze vragenlijsten
uitgewerkt. Tussen april 2013 en september 2013 heeft een eerste toetsingsronde plaatsgevonden.
Het huidige onderzoek is de tweede toetsingsronde. Zorgbelang Gelderland is één van de RCO’s die
mee heeft gewerkt aan deze tweede ronde.

1.3 Onderzoeksteam maatschappelijke zorg Noord-west Veluwe
Voor het uitvoeren van het onderzoek heeft Zorgbelang Gelderland het Onderzoeksteam
maatschappelijke zorg Noord-west Veluwe benaderd. De leden van het onderzoeksteam zijn mensen
die cliëntervaring hebben in de maatschappelijke zorg. Ze zijn in behandeling (geweest) bij de GGz,
de verslavingszorg of de zorg voor dak- en thuislozen. Dit is een reeds bestaand team waarvan de
leden destijds zijn geworven via ‘warme’ contacten van de onderzoeksbegeleiders. Allemaal doen ze
op vrijwillige basis mee. Sommigen willen invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid, anderen
willen de stem van de cliënt laten horen en weer anderen zien het als een kans om zich persoonlijk
door te ontwikkelen. In totaal zijn 11 mensen op deze wijze betrokken geweest bij het onderzoek.
Alle onderzoeksleden zijn vooraf getraind in het afnemen van de vragenlijsten die voor het onderzoek
is gebruikt. Ze hebben daarnaast voor een groot deel de concrete uitvoering van het onderzoek mee
bepaald. Zo hebben ze allemaal kunnen aangeven hoeveel vragenlijsten ze wilden afnemen. Ook
hebben ze zelf bepaald hoe ze mensen wilden werven om aan het onderzoek mee te doen. Het
onderzoeksteam is tijdens het onderzoek geregeld bij elkaar gekomen. Niet alleen om de zaken
praktisch op elkaar af te stemmen, maar ook om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen
in het werk. De begeleiders van het onderzoek hebben naast de bijeenkomst ook individuele
contacten onderhouden met de leden van het onderzoeksteam. Laagdrempelig benaderbaar zijn voor
vragen en proactief opstellen in de individuele contacten zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten
geweest.
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Het is de intentie van het onderzoeksteam om haar activiteiten voort te zetten in de toekomst.
Gemeenten, Wmo-raden en cliëntenraden kunnen bij het onderzoeksteam terecht als zij vanuit
cliëntperspectief onderzoek willen laten uitvoeren onder mensen met meervoudige problemen.

1.4 Werven van respondenten
In dit onderzoek zijn vier gemeenten op de Noord-west Veluwe benaderd: Elburg, Ermelo, Harderwijk
en Nunspeet. Dit is een pragmatische keuze geweest, we hebben zoveel mogelijk aangesloten bij de
woonplaatsen van de onderzoekers.
In het onderzoek hebben we langs drie wegen mensen met een psychische problematiek benaderd
met de vraag om de vragenlijst in te vullen: de zogeheten respondenten. Op de eerste plaats hebben
de leden van het onderzoeksteam de vragenlijst uitgezet bij mensen uit hun persoonlijke netwerk. Op
de tweede plaats hebben we een overzicht gemaakt van alle locaties in de betreffende vier
gemeenten waar cliënten werken of worden geactiveerd tot werk. Hierbij hebben we het begrip ‘werk’
bewust ruim geïnterpreteerd, van dagbesteding en (betaald) vrijwilligerswerk tot beschut werk en
betaalde banen. Zo zijn we langs geweest bij dagbestedingscentra van zorgorganisaties als GGZ
Centraal en Interakt Countour, sociale firma’s als Het Goed en regionale sociale werkbedrijven als
Proson en de Inclusief Groep.
Het blijkt wezenlijk uit te maken langs welke weg mensen worden geworven. Wat betreft het
persoonlijke netwerk van het onderzoeksteam blijkt dat vooral mensen zijn benaderd van wie men op
voorhand medewerking verwacht. Bijvoorbeeld omdat degene de onderzoeker graag wil helpen met
zijn werk. Of omdat de onderzoeker weet dat de respondent hem of haar vertrouwt. De onderzoeker
vraagt bovendien geen mensen uit zijn netwerk als hij weet dat het onderzoek teveel van de
betreffende persoon zal vergen.
Als het gaat om het werven van mensen via werkgevers, blijkt een aantal aspecten de kans op
medewerking aan het onderzoek te verhogen. Zo helpt het als mensen vooraf weten dat er iemand
van het onderzoeksteam langskomt. Verder is het belangrijk gebleken dat de mensen vertrouwen
hebben in de onderzoeker en dat ze tijdens het invullen van de vragenlijsten vragen kunnen stellen.
Het is essentieel dat de onderzoeker de mensen op hun gemak weet te stellen.
Toch bleek het niet gemakkelijk om langs de formele weg bij respondenten te werven. Zo gaf men aan
niet mee te kunnen werken vanwege de bescherming van de privacy van de werknemers of cliënten.
Ook zijn we tegengekomen dat binnen een organisatie niet duidelijk werd wie over ons verzoek om
medewerking een besluit mocht nemen. Verder zijn er organisaties die hebben aangegeven dat hun
werknemers of cliënten niet in staat zijn om mee te werken aan ons onderzoek. Het feit dat mensen
onder werktijd geïnterviewd zouden moet en worden, werkte tenslotte bij veel organisaties
drempelverhogend.
Voor wat betreft de interviews met gemeenten geldt dat we de gemeenten in eerste instantie
schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van het onderzoek, vergezeld van de vraag of ze bereidt zijn
om mee te werken. In alle gemeenten is de beleidsambtenaar bij de interviews aanwezig geweest, in
Elburg en Ermelo kon ook de wethouder bij het interview aanwezig zijn.

1.5 De gebruikte vragenlijsten en het stramien voor rapportage
De leden van het Onderzoeksteam Maatschappelijke Zorg Noord-west Veluwe zijn door Zorgbelang
Gelderland getraind in de vragenlijsten voor gemeenten en cliënten.
De meeste vragenlijsten van cliënten zijn persoonlijk afgenomen en daarna ingevoerd in de landelijke
database van het LPGGz. De vragenlijsten zijn anoniem ingevuld en verwerkt.
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De interviews met gemeenten zijn woordelijk uitgetypt en ter aanvulling aan de ambtenaren en/of
wethouders van de betreffende gemeenten voorgelegd.
De gemeentelijke rapportages in de hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn opgesteld volgens het
vaststaande stramien van het LPGGz. Centraal in deze rapportage staan de resultaten van de
vragenlijst die cliënten in de gemeente hebben ingevuld. Deze resultaten spiegelen we aan de
landelijk gemiddelde resultaten van cliënten uit de eerste toetsingsronde van het LPGGz. Daarnaast
geven we aan hoe het beleid eruit ziet van elke gemeente afzonderlijk. Al deze gegevens zijn
afkomstig uit de landelijke database.
Het onderzoeksteam heeft tenslotte de gelegenheid gekregen om de rapportage aan te vullen met
een diepgaandere analyse en met conclusies en aanbevelingen. Vanwege hun kennis van de lokale
situatie zijn zij het best in staat dit te doen. De aanvullingen van het onderzoeksteam zijn als zodanig
herkenbaar in het rapport opgenomen.
In het volgende hoofdstukken tonen we per gemeente de resultaten die uit het onderzoek naar voren
zijn gekomen.
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Hoofdstuk 2

2.1

Elburg

Algemene resultaten

Hieronder volgt een overzicht van de kenmerken van alle respondenten, op regionaal en op
landelijk niveau. Daaronder volgt een overzicht van de ontvangen ondersteuning die de
doelgroep heeft gekregen.

Cliënten
Elburg
N
Aantal ingevulde vragenlijsten

Cliënten
Landelijk

%

N

38

Leeftijd

Arbeidssituatie

%

1134

16 tot en met 25 jaar

3

9

96

9

26 tot en met 35 jaar

6

17

219

19

36 tot en met 45 jaar 10

28

268

24

46 tot en met 55 jaar

8

23

325

29

56 tot en met 65 jaar

7

20

181

16

Ouder dan 65

1

3

32

3

Geen werk

7

18

194

17

Onbetaald werk (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk)

7

19

268

24

Vrijwilligerswerk met vergoeding

2

5

129

12

Begeleid werk bij een sociale werkplaats

1

3

160

14

Begeleid werk bij een bedrijf

1

2

51

5

Regulier betaald werk

1

3

75

6

Met pensioen

1

3

21

2

Anders

18

47

221

20

Tabel: Algemene gegevens van de respondenten

Cliënten
Elburg
N
Met welke organisaties heeft u te maken
(gehad)?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Over welke organisatie gaat u de volgende
vragen invullen?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Dagbestedingscentrum

-

156

Re-integratiebureau

-

152

Sociale werkplaats

-

93

Werkplein van de gemeente

-

88

Sociale dienst van de gemeente

-

97

Anders

-

167

Dagbestedingscentrum

8

21

284

25

Re-integratiebureau

4

11

189

17

Sociale werkplaats

2

5

189

16

Werkplein van de gemeente

-

-

73

7

Sociale dienst

-

-

93

8

Geen van bovenstaande

24

63

305

27

10

Wanneer heeft u ondersteuning gekregen van die
organisatie?

Ik krijg op dit moment nog ondersteuning

8

57

421

52

-

-

93

11

2

14

77

10

15

84

10

14

137

17

Dit was tot 1 jaar geleden
Dit was tussen de 1 en 2 jaar geleden
Dit was tussen de 2 en 3 jaar geleden

2

Dit was meer dan 3 jaar geleden*

2

Tabel: Algemene resultaten over de ontvangen ondersteuning
* Respondenten met dit antwoord werden uitgesloten van het verdere onderzoek.

De volgende organisaties werden genoemd door respondenten als degene die hen hielp in hun
zoektocht naar werk:
Dagbesteding
 De Ark- 't Harde
 EBC De Schuilplaats
 EBC Doornspijk
 Kwekerij GGZ Centraal
 Drukkerij GGZ GGZ Centraal
 Wiel Elburg
Reintegratiebureau
 UWV
Sociale dienst
 Elburg
Sociale werkplaats
 Inclusief groep
Anders
 De Voerd en Jeanne- Elburg
 EBC
 Stichting Wiel

Figuur: Zoektocht naar passend werk van de (o)ggz doelgroep, in de gemeente en landelijk
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2.2

Kennis bij de betrokken partijen

Ieder mens heeft talenten, mogelijkheden en ambities. Soms zijn talenten en beperkingen twee
zijdes van dezelfde medaille; denk bijvoorbeeld aan iemand met ADHD die zich moeilijk kan
concentreren, maar ook extra creativiteit inbrengt; of iemand met autisme die moeilijk omgaat met
veel prikkels, maar zich sterk kan focussen op specifieke taken. Sociale activering en toeleiding
naar werk hebben de grootste kans van slagen wanneer eigen talenten, mogelijkheden en
ambities het uitgangspunt te zijn. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zijn tijdens het
ziekteproces talenten en ambities ondergesneeuwd en is alle aandacht uitgegaan naar (het
omgaan met) de kwetsbaarheden. Het is dan belangrijk om de talenten en ambities weer te
herkennen en te activeren. Mensen aan werk helpen is niet voldoende. Ieder mens verdient ook
werk dat voldoende uitdaagt, aansluit op de eigen motivatie, ambities en mogelijkheden.
Andersom dient men reëel oog te hebben voor beperkingen die sommige aandoeningen met zich
mee brengen. In veel gevallen is sprake van een beperkte belastbaarheid. Als de samenleving
echt ruimte wil scheppen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, dan accepteert men
ook de beperkingen die mensen met zich meebrengen en zoekt men samen oplossingen om
daarmee om te gaan. Belangrijk is dat een reëel beeld ontstaat van de mogelijkheden en
beperkingen die mensen met een aandoening in hun dagelijks leven ondervinden.
2.2.1 Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?
De wethouder geeft aan dat het bestaande beeld dat de gemeente heeft van mensen met een
psychische aandoening, merendeel gebaseerd is op de informatie van de organisaties die de
deskundigheid van de doelgroep hebben. Hij benadrukt dat het belangrijk is deze kennis doorlopend
te blijven aanvullen. De beleidsambtenaren vragen zich af of hun beeld van de GGZ-doelgroep reëel
is en óf het überhaupt mogelijk is om een reëel beeld te hebben van problematiek die zo breed is.
De Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft vrij recent een onderzoek verricht onder de GGZ-doelgroep.
Dit heeft de gemeente goede inzichten gegeven.
Als het gaat om kennis die de gemeente van deskundige organisaties krijgt, noemt de gemeente dat
de informatieuitwisseling met de regionale GGZ-instelling bij tijden lastig verloopt of dat informatie
soms niet gegeven wordt. De gemeente zoekt hierin met name aansluiting bij de FACT-team (een
team dat ambulante zorg biedtt achter de voordeur), maar het blijft lastig om dit goed te realiseren.
Cijfers en feitelijke informatie zijn bekend en beschikbaar indien nodig. Ze spelen echter geen rol in de
dagelijkse praktijk.
De ambtenaren van de afdeling Sociale Zaken hebben regelmatig contact met mensen uit de GGZdoelgroep, bijvoorbeeld bij re-integratie gesprekken, aanvraag- en heronderzoek gesprekken. Deze
gesprekken zien er hetzelfde uit als bij andere doelgroepen. Als een cliënt vraagt om rekening te
houden met een (psychische) beperking, dan gebeurt dat. Ambtenaren krijgen een training van de
regionale GGZ-organisatie over gespreksvoering met deze doelgroep. Hierin staat bijvoorbeeld
thema’s als het veranderd toekomstperspectief en verlies van mogelijkheden bij de cliënt centraal.
De wethouder benoemt dat hij regelmatig contact heeft met de groepen GGZ-cliënten die in Elburg
wonen. Hij geeft aan dat dit niet altijd makkelijk is. Tegelijkertijd zou hij vaker contact met hen willen
hebben. De beleidsambtenaren spreken veel mensen met GGZ-ervaringen, maar benadrukken dat dit
niet hetzelfde is als ervaringsdeskundigheid. De beleidsambtenaar van Sociale Zaken geeft aan dat
de gemeente contacten met ervaringsdeskundigen wel op prijs zou stellen.

12

2.2.2 Hoe ervaren cliënten dit beleid?

Cliënten
Elburg
N
Weet uw contactpersoon wat uw sterke kanten zijn?

Houdt uw contactpersoon rekening met uw sterke kanten?

Weet uw contactpersoon wat uw minder sterke kanten zijn?

Houdt uw contactpersoon rekening met uw minder sterke kanten?

Cliënten
Landelijk

%

N

%

Nee, helemaal niet

-

-

63

10

Een beetje

2

17

135

20

Grotendeels

5

41

232

35

Ja, helemaal

5

42

231

35

Nee, helemaal niet

-

-

83

12

Een beetje

2

18

114

18

Grotendeels

4

37

224

33

Ja, helemaal

5

45

244

37

Nee, helemaal niet

-

-

72

11

Een beetje

2

17

124

19

Grotendeels

4

33

243

36

Ja, helemaal

6

50

225

34

Nee, helemaal niet

-

-

84

13

Een beetje

1

8

115

17

Grotendeels

5

42

216

33

Ja, helemaal

6

50

244

37

13

Figuren: Kennis bij de partijen over de doelgroep, uitgesplitst naar type organisatie

2.2.3

Conclusie

De gemeente besteedt veel aandacht aan het verwerven van kennis en investeert volop in de kennis
en vaardigheden van medewerkers. De ervaringen van cliënten laten zien dat de re-integratiebureaus
en het dagactiviteitencentrum ook duidelijk kennis van zaken hebben. Vergeleken met et landelijk
gemiddelde zijn de cliënten uit Elburg op dit punt duidelijk positiever in hun mening. Ze geven ook
aan dat in Elburg meer dan het landelijke gemiddelde aandacht wordt besteed aan zowel hun sterke
als hun minder sterke kanten. Deze aandacht wordt vervolgens daadwerkelijk gebruikt bij de
begeleiding van de cliënt. Een positief teken. De cliënten worden gezien in hun talenten, waarbij
rekening wordt gehouden met hun beperkingen.
Adviezen voor gemeente Elburg aangaande haar kennis van de GGZ-doelgroep verder te
optimaliseren zijn met name gericht op gespreksvoering:
Weet dat GGz-cliënten regelmatig te kampen hebben met stigma’s en vooroordelen en het
daardoor lastig kunnen vinden om open te zijn over hun beperkingen.
Het niet goed inschatten van de eigen (on)mogelijkheden kan onderdeel uitmaken van de
problematiek.
Weet dat een relatief groot gedeelte van de GGZ-doelgroep hoogopgeleid is en uit een
werkzaam leven komt.
Er is een groep GGZ-cliënten waarbij de beperking blijvend is. De mate waarin dit een rol speelt
in het dagelijks functioneren op het werk, kan met periodes wisselen. In de keuze voor een
werkgever en taken binnen een bedrijf, zal hiermee rekening moeten worden.
Biedt de cliënt de mogelijkheid om zich in het gesprek met de gemeente of een werkgever te
laten ondersteunen door een onafhankelijk iemand die zijn belangen goed en met vertrouwen
kan behartigen. Dit kan een familielid zijn, een cliëntondersteuner of een ervaringsdeskundige.
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2.3

Ketenregie

Op lokaal niveau is een brede range aan voorzieningen en ondersteuningsvormen gewenst op
het gebied van (arbeidsmatige) dagbesteding en werk, zodat mensen ieder op hun eigen niveau
kunnen instappen en in eigen tempo kunnen doorgroeien. Dit vraagt om een goede aansluiting
van voorzieningen vanuit zorg, onderwijs en arbeid, zodat er goede doorstroommogelijkheden
ontstaan. Andersom zullen er goede terugvalmogelijkheden moeten zijn voor wanneer het
(tijdelijk) slechter met iemand gaat.
Afstemming en samenwerking tussen organisaties op het gebied van (ondersteuning bij) werk zijn
noodzakelijk. Dit geldt zowel op beleidsniveau als op individueel uitvoerend niveau. Op individueel
niveau is één persoon gewenst die als aanspreekpunt en coördinatiepunt fungeert. Mensen
moeten probleemloos kunnen bewegen van de ene naar de andere schakel. Waar mensen hulp
nodig hebben om werk te verkrijgen, zal vaak ook (tijdelijk) hulp nodig zijn om werk te behouden.
Snelheid en resultaatgerichtheid zijn essentieel bij re-integratietrajecten. Er mag geen sprake zijn
van vertragingen als gevolg van bureaucratie, wachtlijsten, lange procedures en overdracht tussen
organisaties.
2.3.1 Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?
De gemeente geeft aan dat zij de keten in Elburg nog niet sluitend vindt. Er zijn projecten waar
mensen sociaal geactiveerd worden. Ook zijn er jobcoaches aangesteld en plekken geworven om
mensen te plaatsen. Er is geregeld communicatie met de Sociale Werkvoorzieningen. De stap van
participatie (in de zin van dagbesteding/vrijwilligerswerk/beschut werk) naar betaalde reguliere arbeid
moet echter nog worden verbeterd. In de loop van 2015 starten wel projecten waarin cliënten vanuit
dagbesteding door kunnen stromen naar betaald werk. Daarbij gaat het niet alleen om GGZ-cliënten,
maar om een mix van doelgroepen.
Wat is er in Elburg concreet geregeld voor de ondersteuning van cliënten naar maatschappelijke
participatie en werk? De gemeente faciliteert bijvoorbeeld GGZ-cliëntinitiatieven als Wiel Wil Wel en
de GGZ-Contactgroep. Deze initiatieven geven met name een impuls aan de maatschappelijke
participatie van de GGZ-doelgroep.
Ook bij GGZ Aanzet en Menskracht kunnen mensen stappen zetten in hun doorgroei richting arbeid.
Het uitgangspunt is de individuele mens. De ondersteuning die wordt geboden is niet gericht op het
oplossen van GGZ-problemen, maar op het geven van ruimte en mogelijkheden voor participatie en
de doorgroei naar arbeid. De gemeente werkt hierbij met de participatieladder. Er wordt in kaart
gebracht wat iemand wil en kan. Mensen kunnen starten met vrijwilligerswerk en dit dan voorzichtig
opbouwen. Het is mogelijk om een proefplaatsing te krijgen met behoud van uitkering.
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn afstemming en samenwerking tussen
organisaties op het gebied van (ondersteuning bij) werk belangrijk. Dit loopt in Elburg via de afdeling
Sociale Zaken. De consulenten van deze afdeling zijn aanspreekpunt en regisseur. Ze hebben contact
met andere instanties en de werkplekken. De gemeente realiseert zich dat het voor cliënten tevens
belangrijk is om eenduidige, volledige informatie te krijgen. Bij voorkeur zou de gemeente voor elke
cliënt willen komen tot één plan waarin de hulp gebundeld beschreven wordt. Dit verloopt nog niet
helemaal vlekkeloos. De gemeente is hierin afhankelijk van de manier waarop andere organisaties
willen samenwerken en hoe (en of) ze informatie willen delen. Formeel is de gemeente geen
regievoerder. Ze proberen wel op de bovengenoemde punten afspraken te maken met organisaties en
goed overzicht te behouden over alle mogelijkheden voor hulp en ondersteuning die er in Elburg zijn.
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2.3.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?

Cliënten
Elburg
N
Kijkt uw contactpersoon met u
naar mogelijkheden om verder
te komen in het werk?

Biedt uw contactpersoon u andere
mogelijkheden aan als het tijdelijk
wat slechter met u gaat?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Nee, daar heb ik geen behoefte
aan

1

8

168

26

Nee, maar ik zou dat wel graag
willen

2

17

135

20

Soms

5

42

134

21

Ja, helemaal

4

33

220

33

Nee, ik heb hier ook geen behoefte
aan

2

17

163

25

Nee, maar ik zou dat wel graag
willen

1

8

172

27

Ja

9

75

314

48

Figuren: Ervaringen van cliënten bij ketenregie, uitgesplitst naar type organisatie

2.3.3

Conclusie

De gemeente investeert in ketenregie, maar zou de samenwerking met diverse organisaties graag
nog verbeterd zien. Cliënten geven zelf echter niet echt een signaal dat zij last zouden hebben van
een onvolledige keten. De meeste respondenten geven namelijk aan dat hun contactpersonen
meekijken naar mogelijkheden om verder te komen in het werk of andere mogelijkheden aanbieden
als ze een terugval hebben in hun functioneren.
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Adviezen voor gemeente Elburg om de ketensamenwerking verder aan te jagen zijn:

Investeer in het maken van een sociale activeringskaart. Maak op basis van beschikbare
papieren en digitale bronnen hiervoor een eerste basis en vul het aan met de kennis die
consulenten in het werkveld hebben. Koppel deze kennis aan een instrument die de
participatiemogelijkheden in kaart brengt, zoals de participatieladder of de
zelfredzaamheidsmatrix. Zo worden hiaten in het aanbod zichtbaar.

Inventariseer bij werkgevers welke vorm van facilitering zij wensen. Door mee te denken in de
behoeften en problemen die werkgevers tegen komen in het werken met mensen met een
beperking, wordt de kans op medewerking verhoogd en neemt het aantal beschikbare
arbeidsplaatsen toe. Zo weten wij dat werkgevers behoefte hebben aan een centraal punt
waar zij informatie kunnen krijgen over mogelijke regelingen en waar praktische zaken met
één stop kunnen worden afgehandeld dan wel in gang gezet.

2.4

Toegankelijkheid

Een veilige en toegankelijke omgeving is essentieel bij het uitvoeren van sociale activiteiten en
bij het verrichten van onbetaald of betaald werk. Dit betekent een omgeving waarin iemand mag
zijn wie hij is, waarin ruimte is voor mensen die zich misschien anders gedragen of een andere
manier van werken hebben. Begeleiding op de werkplek kan van een externe jobcoach komen,
maar soms nog beter van een naaste collega, een leidinggevende of (bij kleine bedrijven) de
werkgever zelf. Soms zijn letterlijk aanpassingen in de fysieke omgeving nodig om een veilige
omgeving te creëren, bijvoorbeeld wanneer iemand zeer gevoelig is voor prikkels.
2.4.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Iedereen die vanuit gemeente Elburg ondersteuning krijgt aangeboden bij het vinden van een
betaalde baan krijgt een jobcoach, dus niet alleen GGZ-cliënten. Hiervoor heeft de gemeente twee
jobcoaches in dienst. De jobcoach ondersteunt de cliënten richting arbeid. Hij stemt ook af met de
consulenten van de Wmo. Mensen die begeleiding nodig hebben bij het vinden van vrijwilligerswerk
krijgen geen jobcoach.
De gemeente biedt cliënten de ruimte om zichzelf te zijn door hen in de eerste plaats aan te spreken
als mens. Het feit dat zij psychische beperkingen hebben dient in de visie van de gemeente een zo
klein mogelijke rol te spelen. Het aanspreken van de gezonde kant staat voorop. De plaatsingen zijn
zoveel mogelijk bij “reguliere” organisaties. De wethouder heeft gesprekken met werkgevers over de
veiligheid van de werkomgeving. Hier wordt dan gesproken over de mogelijkheid om iemand intensief
‘on the job’ te begeleiden, de fysieke omgeving aan te passen dan wel de mogelijkheid om werk te
bieden waarbij niet 100% continuïteit van de werknemer wordt verwacht. De wethouder geeft aan dat
werkgevers het ingewikkeld vinden om deze mogelijkheden te creëren.
In principe houdt de gemeente zich aan het standpunt dat gemaakte afspraken nagekomen dienen te
worden door de cliënt. Hierin houdt men wel rekening met de mate waarin een persoon kwetsbaar is.
Het is voor iedereen maatwerk, waarbij de consulenten van afdeling Sociale Zaken per situatie bekijkt
wat het beste is. Wanneer een cliënt zijn afspraken niet kan of wil nakomen, wordt hij daar op
aangesproken. Het kan zijn dat dit schriftelijk gebeurt en dat mensen een waarschuwing krijgen. Maar
Sociale Zaken vraagt ook wel aan de begeleiders van mensen om hier met hen over in gesprek te
gaan. De gemeente beseft zich dat het nakomen van afspraken een leerproces kan zijn voor een
cliënt. Ook kan iemand echt te ziek zijn. In dat geval kan de gemeente ontheffing geven van de
sollicitatie- of werkplicht, of – met ingang van volgend jaar- de tegenprestatie voor de uitkering.
Benadrukt wordt, dat er altijd een tweede kans is voor mensen. Daar houdt de gemeenten rekening
mee. Ze weet dat het belangrijk kan zijn om cliënten ruimte te geven.
Een derde aspect rond het thema toegankelijkheid betreft de informatievoorziening van de gemeente
richting haar cliënten. Dit is voor gemeente Elburg een lastig aspect. Ze hebben diverse websites,
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een gemeentepagina in de lokale kranten, informatiefolders en deze zijn allemaal begeleid door een
communicatiedeskundige. Toch blijft het vooraf en achteraf lastig in te schatten of mensen de
informatie begrijpen. De materie is immers complex en kent een sterke juridische onderbouwing. De
informatie mag dan ook niet voor meerdere manieren uit te leggen zijn. Consulenten checken in hun
gesprekken wel of mensen de informatie hebben begrepen. Voor het invullen van formulieren kunnen
mensen terecht bij het maatschappelijk werk.
2.4.2 Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten
Elburg
N
Heeft uw contactpersoon aandacht voor het omgaan
met verlies van mogelijkheden en toekomstperspectief
en zoekt hij/zij mee naar nieuwe wegen en
mogelijkheden?

Heeft u persoonlijke ondersteuning bij het werken.
Bijvoorbeeld van een werkbegeleider, een jobcoach of
maatje?

Legt uw contactpersoon u zaken duidelijk uit?

Als u niet reageert op schriftelijke verzoeken of afspraken van
uw contactpersoon niet nakomt, informeert de contactpersoon
u dan eerst persoonlijk, voordat er sancties volgen?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Ja

11

92

364

55

Nee, ik heb hier ook
geen behoefte aan

-

-

122

19

Nee, maar ik zou dat
wel graag willen

1

8

174

26

Nee, daar heb ik ook
geen behoefte aan.

6

19

168

22

Nee, maar ik zou dat
wel graag willen

1

3

80

11

Ja, en dat wil ik ook
graag

23

72

449

59

Ja, maar wat mij
betreft is dit niet nodig

2

6

57

8

Nee, helemaal niet

-

-

48

7

Een beetje

2

17

84

13

Grotendeels

2

16

196

30

Ja, helemaal

8

67

333

50

Ja, ik word eerst
persoonlijk benaderd

2

17

267

40

Nee, er volgen
meteen sancties

-

-

34

5

Ik heb geen ervaring
met deze situatie

10

83

371

55
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Figuren: Ervaringen van cliënten rondom toegankelijkheid, uitgesplitst naar type organisatie

De aanpak van de gemeente levert volgens de geïnterviewde cliënten positieve resultaten op. Slechts
één persoon geeft aan graag meer aandacht te willen van de contactpersoon voor het omgaan met
verlies van mogelijkheden en toekomstperspectief. Alle andere cliënten zijn tevreden, dit komt neer
op 92%. Vergeleken met andere gemeenten is dit een zeer hoge score, omdat het landelijk
gemiddelde op 55% tevreden cliënten ligt.
De persoonlijke begeleiding blijkt goed afgestemd op de wensen van cliënten. Slechts één cliënt (3%)
heeft geen persoonlijke begeleiding maar zou dat wel graag willen. Alle anderen die geen
persoonlijke begeleiding krijgen (19%) hebben daar ook geen behoefte aan. Van de mensen die wel
begeleiding krijgen is 72% hier blij mee en geven slechts twee cliënten (6%) aan dat ze hier geen
behoefte aan hebben. Vergeleken met het landelijk gemiddelde krijgen veel cliënten persoonlijke
begeleiding. Waar de landelijke cijfers aangeven dat twee derde van de cliënten deze begeleiding
krijgen, is dat voor Elburg 78%.
Opvallend is ook dat cliënten hun afspraken goed nakomen. Ondanks het feit dat de gemeente
aangeeft er werk van te maken als cliënten hun afspraken niet nakomen, heeft 83% van de cliënten
hier niet mee te maken gehad. De overige cliënten werden persoonlijk benaderd en het was bij
niemand nodig om sancties op te leggen. Ook hier is de score veel beter dan het landelijk
gemiddelde, waar bijna de helft van de cliënten weleens niet reageert of afspraken niet nakomt.
Tweederde van de respondenten vindt dat hun contactpersoon zaken duidelijk aan hen uitlegt.
2.4.3 Conclusie
In de hulpverlening en activering wordt tegenwoordig veel gesproken om in de begeleiding van
kwetsbare mensen de nadruk te leggen op hun krachten, hun sterke en gezonde kanten. Ook de
Wmo en de participatiewet nemen dit principe als uitgangspunt. Niettemin toont wetenschappelijk
onderzoek aan dat een eenzijdige nadruk op wat iemand wel kan, het risico met zich meebrengt dat
datgene wat iemand niet kan onderbelicht blijft. Hierdoor krijgt de persoon op de werkplek uiteindelijk
niet de aanpassingen die nodig zijn, met vroegtijdig uitval en een nieuwe faalervaring als mogelijk
gevolgen. Het advies zou zijn om een realistisch verhaal van de persoon en zijn kunnen te verkrijgen
en van daaruit te werken naar arbeidsdeelname.

2.5

Maatwerk

Maatwerk is gewenst. Er is behoefte aan een gevarieerd werk- en ondersteuningsaanbod dat
aansluit op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de persoon in kwestie en ook op
het - vaak wisselend - verloop van de aandoening. In het werk kunnen uiteenlopende en
wisselende aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld op de werkplek, de werktijden, de organisatie
van het werk, enzovoort. Werktijden van 9 tot 5 zijn niet altijd wenselijk. Bij sommige mensen zal
men er rekening mee moeten houden dat slechte en goede periodes elkaar afwisselen. Dit
vraagt van ondersteuners, werkgevers en andere betrokkenen een persoonlijke, individuele
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aanpak en creativiteit in het vinden van oplossingen. Maatwerk in arbeidsondersteuning
veronderstelt een integrale benadering. Waar nodig is ook aandacht voor ondersteuningsvragen
op andere levensterreinen, bijvoorbeeld huisvesting of zelfredzaamheid.
2.5.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Alle trajecten in gemeente Elburg zijn gebaseerd op de maatwerk-gedachte. Zo worden de frequentie
en de vorm van gesprekken aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de betrokkene. Dit
maatwerk geld ook voor de lange termijn.
De gemeente Elburg zorgt via een subsidie aan stichting WIEL dat er een gevarieerd ondersteuningsen werkaanbod is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Stichting WIEL betrekt vervolgens
andere organisaties, bijvoorbeeld WWW, de Ontmoeting, GGZ Aan Zet en Menskracht.
In Elburg is de ondersteuning van cliënten in het vinden en houden van werk op meerdere manieren
geregeld. Deze ondersteuning wordt echter niet geboden door een onafhankelijke partij, maar door de
consulenten van de gemeente zelf.
Als er geen klik is tussen de cliënt en de contactpersoon, kan de cliënt vragen om iemand anders. De
gemeente wil echter geen shopgedrag bij cliënten stimuleren, met name omdat de consulenten van
Sociale Zaken een zekere aan dwang en drang dienen uit te dragen wat begrijpelijkerwijs door
cliënten niet altijd als prettig wordt ervaren. Niettemin moet de cliënt aan de slag om werk te zoeken
en te vinden, dat verandert niet als hij overgaat naar een collega-consulent. Daarom wordt het
wisselen van contactpersoon niet als eerste optie gezien.
Er is nu nog geen mogelijkheid voor cliënten om in gemeente Elburg ondersteuning te krijgen van een
ervaringsdeskundige. Zowel de wethouder als de ambtenaar van Sociale Zaken geven aan dat dit
voor de toekomst wel een optie zou kunnen zijn. Op dit moment denkt men echter vooral vanuit
professionele ondersteuning.
2.5.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid ?

Cliënten
Elburg
N
Vindt u dat de werkzaamheden die u nu uitvoert, goed bij u
passen?

Waarom passen de werkzaamheden niet helemaal?

Cliënten
Landelijk

%

N

%

Nee, helemaal niet

-

-

34

5

Een beetje

7

21

111

14

Grotendeels

8

24

260

35

Ja, helemaal

18

55

347

46

Het werk is te makkelijk

2

22

66

19

Het werk is te moeilijk

1

11

11

3

Ik heb andere interesses

2

23

86

25

Ik ben beter in andere werkzaamheden

2

22

33

10

Anders

2

22

150

43

20

Cliënten
Elburg
N
Stel dat het niet klikt met uw contactpersoon, kunt u
dan van contactpersoon wisselen?

Heeft u ondersteuning ontvangen van een
ervaringsdeskundige?

Ja

9

%

Cliënten
Landelijk
N

75

299

%
44

Nee

-

-

56

9

Weet ik niet

3

25

321

47

Ja, en dat wil ik ook graag

9

25

308

29

Ja, maar wat mij betreft is dit niet
nodig

4

11

65

6

Nee, daar heb ik ook geen behoefte
aan

17

47

402

37

Nee, maar ik zou dat wel graag willen

6

17

297

28

Figuur: Ervaringen van cliënten rondom het thema maatwerk, uitgesplitst naar type organisatie

Ruim de helft van de cliënten geeft aan tevreden te zijn omdat de werkzaamheden passend zijn. Iets
minder cliënten vinden hun werkzaamheden niet helemaal passend. Hierbij zijn de redenen die
mensen noemen zeer wisselend.
De cliënten ervaren wel de veiligheid om te kunnen wisselen als het niet klikt met hun contactpersoon.
Driekwart van de cliënten geeft aan dat dit kan.De overige weten niet van deze regeling. Uitgesplitst
naar organisatie blijkt het binnen het dagbestedingscentrum bekend dat het mogelijk is om van
contactpersoon te wisselen, terwijl cliënten van de reïntegratiebureaus dit veelal niet weten. Ook hier
scoort Elburg goed vergeleken met de landelijke gemiddelden.
Over ondersteuning door een ervaringsdeskundige wisselen de meningen van de cliënten. Een kwart
heeft ondersteuning en is daar tevreden over. 11% van de cliënten die deze ondersteuning krijgt geeft
echter aan dat ze dit niet nodig vinden. Bijna tweederde van de cliënten krijgt geen ondersteuning van
een ervaringsdeskundige, waarbij een ruime meerderheid aangeeft daar ook geen behoefte aan te
hebben.
2.5.3

Conclusie

Hoewel de gemeente liever niet toestaat dat cliënten van contactpersoon wisselen, is het voor GGZcliënten zeer belangrijk dat zij vertrouwen hebben in hun consulent. Voor veel cliënten is dit contact de
bepalende factor, datgene wat maakt dat een traject slagingskans heeft of juist niet. Als wisselen van
consulent eigenlijk geen optie is voor de gemeente, zou zij kunnen kijken hoe zij op een andere wijze
de kans op een geslaagde match kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld door iemand in het team extra te
bekwamen in gespreksvaardigheden en in specifieke kennis van de GGZ-doelgroep. Door bij de
intake de achtergrond van de cliënten goed uit te vragen, kunnen de GGZ-cliënten dan zoveel
mogelijk aan deze specifieke consulent worden toegewezen.
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2.6

Resultaten

2.6.1

Cijfers rondom in- en uitstroom van de doelgroep

De gemeente weet niet of er cijfers over de in- en uitstroom van de GGZ-doelgroep met betrekking tot
werk bekend zijn. In ieder geval betrekken ze deze cijfers niet actief bij beleidsvorming en
beleidsvaluatie.
2.6.2

Visie gemeente op eigen beleid

De gemeente vindt dat zij in het algemeen goed op weg is om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te ondersteunen richting een betere participatie. Ze zijn van mening dat ze er veel aan
doen om de doelgroep bij haar beleidsvorming op dit terrein te betrekken. De gemeente heeft met de
participatiewet een grote taak op zich gekregen vanuit het rijk, en is content dat de lokale
welzijnsinstelling hierbij een waardevolle partner is gebleken.
Het liefst zou de gemeente in de toekomst een zo groot mogelijke doelgroep bereiken. Ook is de
wens geuit om uiteindelijk de resultaten van alle inspanningen te kunnen toetsen: bereiken we wat
voor ogen hebben?
2.6.3

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten
Elburg
N

Heeft de ondersteuning geleid tot
werk?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Ja

17

49

390

39

Nee, de werkzaamheden die ik nu doe heb ik zelf gevonden

11

31

189

18

Nee, mijn begeleidingstraject loopt nog

5

14

175

18

Nee, ik heb geen werk

2

6

256

25

Figuur: Heeft de ondersteuning geleid tot werk, in de gemeente en landelijk

Wat helpt juist bij het zoeken naar passend werk?
 Begeleiding vanuit GGZ
 De Begeleid Woonvorm GGZ heeft me geholpen
 De Sociale Dienst heeft geholpen
 Geholpen heeft de ervaring bij het EBC.
 Geholpen heeft het aanbod van de gemmente Elburg
 GGZ Centraal
 Helpen zou: Goede financiën.
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Het convenant van het UWV en de GGZ hielp me. Helaas door bezuinigingen is dit
achterhaald. Ondersteuning door de GGZ zou ik nodig hebben, maar daar is geen
budget meer voor.
Het meedenken o.a. woonvorm door 't Harde
Hulp van reintegratiebureau en jobcoach. ik ben nog op zoek naar werk.
Internet.
Maatschappelijke ondersteuning
Mond op mond reclame
Motivatie en inzet
Persoonlijke begeleiding bij het zoeken naar werk.
Vooraf informatie krijgen

Wat zijn de grootste knelpunten bij het zoeken naar passend werk?
 Leeftijd
 Geen goede opdrachten krijgen
 Geen reiskostenvergoeding krijgen.
 Geen juiste vooropleiding.
 GGZ Centraal heeft me doorverwezen
 Het afgerekend worden op lichamelijke en psychische beperkingen. Vooral de laatste
worden door werkgevers geïnterpreteerd als: We kunnen jou dus NIET gebruiken.
 Het taxivervoer is niet goed geregeld.
 Mijn beperkingen
 Mijn oorlogstrauma Balkanoorlog.
 Kennis en communicatie
 Psychische klachten.
 Uitdaging in het werk is er niet voldoende.
 Van z iektewet naar afkeuring dus geen mogelijkheden meer om te werken.
 Goede ondersteuning
Cliënten geven organisaties die ondersteunen bij het zoeken naar passend werk gemiddeld een
rapportcijfers van 7,3.
Ze hebben nog de volgende tips voor deze organisaties:
 Creatieve dingen doen (nieuwe ideeën), dit stimuleert.
 Niet (verder) bezuinigen op dagbesteding.
 Zorg voor een betere balans wanneer men de mogelijkheden van een client bekijkt. Laat
niet de minder goede kanten zwaarder wegen.
2.6.6. Conclusie
De helft van Elburgse cliënten zeggen dat de ondersteuning geleid heeft tot werk. Nog eens éénderde geeft aan zelf werkzaamheden te hebben gevonden. Hierbij plaatsen wij de aantekening dat
slecht één cliënt een betaalde baan bij een reguliere werkgever zegt te hebben. De overige cliënten
spreken over vrijwilligerswerk of begeleid werk.
Op de vraag wat heeft geholpen bij het zoeken naar passend werk, komen 3 antwoorden duidelijk
boven drijven:
 Inzet en motivatie van de cliënt zelf
 Ondersteuning door een organisatie bij het zoeken
 Juiste informatie over de mogelijkheden en beschikbare werkplekken
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Als grootste knelpunten die mensen tegenkomen in hun zoektocht worden genoemd:
 De aard en intensiteit van de psychische beperking van de cliënt
 Het ontbreken van werk dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van het individu
 Het ontbreken van werk dat aansluit bij de interesses, intellectuele mogelijkheden en leeftijd
van de persoon.
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Hoofdstuk 3

3.1

Ermelo

Algemene resultaten

Hieronder volgt een overzicht van de kenmerken van alle respondenten, op regionaal en op
landelijk niveau. Daaronder volgt een overzicht van de ontvangen ondersteuning die de
doelgroep heeft gekregen.

Cliënten
Ermelo
N
Aantal ingevulde vragenlijsten
Leeftijd

%

Cliënten
Landelijk
N

21

%

1134

16 tot en met 25 jaar

-

-

96

9

26 tot en met 35 jaar

6

30

219

19

36 tot en met 45 jaar

5

25

268

24

46 tot en met 55 jaar

4

20

325

29

56 tot en met 65 jaar

4

20

181

16

Ouder dan 65

1

5

32

3

Arbeidssituatie

Geen werk

1

5

194

17

Onbetaald werk (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk)

4

19

268

24

Vrijwilligerswerk met vergoeding

1

5

129

12

Begeleid werk bij een sociale werkplaats

1

4

160

14

Begeleid werk bij een bedrijf

-

-

51

5

Regulier betaald werk

1

5

75

6

Met pensioen

1

5

21

2

Anders

12

57

221

20

Tabel: Allgemene gegevens van de respondenten

Cliënten
Ermelo
N
Met welke organisaties heeft u te maken (gehad)?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Over welke organisatie gaat u de volgende vragen invullen?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Dagbestedingscentrum

-

156

Re-integratiebureau

-

152

Sociale werkplaats

-

93

Werkplein van de gemeente

-

88

Sociale dienst van de gemeente

-

97

Anders

-

167

Dagbestedingscentrum

6

29

284

25

Re-integratiebureau

3

14

189

17

Sociale werkplaats

1

5

189

16

Werkplein van de gemeente

-

-

73

7

Sociale dienst

-

-

93

8

Geen van bovenstaande

11

52

305

27

25

Wanneer heeft u ondersteuning gekregen van die organisatie?

Ik krijg op dit moment nog ondersteuning

4

44

421

52

Dit was tot 1 jaar geleden

1

12

93

11

Dit was tussen de 1 en 2 jaar geleden

-

-

77

10

Dit was tussen de 2 en 3 jaar geleden

3

33

84

10

Dit was meer dan 3 jaar geleden*

1

11

137

17

De volgende organisaties werden genoemd door respondenten als degenen die hen hielpen in
hun zoektocht naar werk:
Dagbestedingscentrum:
 't Speulder
 Da Vinci
 Zorgboerderij De Stal Ermelo
 DAC
 De Schakel
 Eleos
 GGZ Kwekerij Ermelo
 Het Goed
 Materra
Re-integratiebureau:
 Staat van Dienst
 Talenta
Sociale dienst:
 Veluwerand
Sociale werkplaats:
 Intervens
 Proson
Anders:
 Arbeidsrehabilitatie / Arbeidstherapie
 Bartimeüs
 NPV (Ned. Patiënten Vereniging)
 MBE (Mantelzorg Belangenvereniging Ermelo,
 Elios
 Vrijwilligersorganisatie

Figuur: Zoektocht naar passend werk van de (o)ggz doelgroep, in de gemeente en landelijk
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3.2

Kennis bij de betrokken partijen

Ieder mens heeft talenten, mogelijkheden en ambities. Soms zijn talenten en beperkingen twee
zijdes van dezelfde medaille; denk bijvoorbeeld aan iemand met ADHD die zich moeilijk kan
concentreren, maar ook extra creativiteit inbrengt; of iemand met autisme die moeilijk omgaat met
veel prikkels, maar zich sterk kan focussen op specifieke taken. Sociale activering en toeleiding
naar werk hebben de grootste kans van slagen wanneer eigen talenten, mogelijkheden en
ambities het uitgangspunt te zijn. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zijn tijdens het
ziekteproces talenten en ambities ondergesneeuwd en is alle aandacht uitgegaan naar (het
omgaan met) de kwetsbaarheden. Het is dan belangrijk om de talenten en ambities weer te
herkennen en te activeren. Mensen aan werk helpen is niet voldoende. Ieder mens verdient ook
werk dat voldoende uitdaagt, aansluit op de eigen motivatie, ambities en mogelijkheden.
Andersom dient men reëel oog te hebben voor beperkingen die sommige aandoeningen met zich
mee brengen. In veel gevallen is sprake van een beperkte belastbaarheid. Als de samenleving
echt ruimte wil scheppen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, dan accepteert men
ook de beperkingen die mensen met zich meebrengen en zoekt men samen oplossingen om
daarmee om te gaan. Belangrijk is dat een reëel beeld ontstaat van de mogelijkheden en
beperkingen die mensen met een aandoening in hun dagelijks leven ondervinden.
3.2.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Om een beeld te krijgen van hoe de gemeente zicht voorbereidt op de invoering van de
participatiewet heeft er een gesprek plaats gevonden met de wethouder en met de
beleidsmedewerker Participatiewet voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.
De wethouder en de beleidsambtenaar geven aan dat de uitvoering van de participatiewet
voornamelijk zal komen te liggen bij de Sociale Dienst Veluwerand (SDV). De medewerkers van de
SDV krijgen trainingen waarin kennis van hun verschillende cliëntgroepen centraal staat.
Bij de Sociale Dienst zijn cijfers en feitelijke informatie bekend over de GGZ-doelgroep en de
mogelijkheden c.q. beperkingen die zich binnen deze groep kunnen voordoen als het gaat om
arbeidsparticipatie. De SDV houdt hier rekening mee in de uitvoering van het gemeentelijke beleid.
Deze cijfers zijn niet bekend bij de gemeente, men heeft de cijfers ook niet opgevraagd voorafgaand
aan het interview. De gemeente heeft geen aanvullende activiteiten in de planning staan om in
aanloop naar de participatiewet meer kennis te verzamelen over de GGZ-doelgroep. Alle contacten
met cliënten verlopen via de Sociale Dienst Veluwerand en via de instellingen. De gemeente gaat
ervan uit dat dit voldoende informatie oplevert en ziet dit als de lijn waarlangs ook eventuele
ervaringsdeskundigen hun kennis met de gemeente kunnen delen.
3.2.2

Hoe ervaren cliënten dit beleid?
Cliënten
Ermelo
N

Weet uw contactpersoon wat uw sterke kanten zijn?

Houdt uw contactpersoon rekening met uw sterke kanten?

Nee, helemaal niet

-

%

Cliënten
Landelijk
N

%

-

63

10

Een beetje

-

-

135

20

Grotendeels

2

22

232

35

Ja, helemaal

7

78

231

35

Nee, helemaal niet

-

-

83

12

Een beetje

-

-

114

18

Grotendeels

1

11

224

33

Ja, helemaal

8

89

244

37
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Weet uw contactpersoon wat uw minder sterke kanten zijn?

Houdt uw contactpersoon rekening met uw minder sterke kanten?

Nee, helemaal niet

-

-

72

11

Een beetje

1

11

124

19

Grotendeels

1

11

243

36

Ja, helemaal

7

78

225

34

Nee, helemaal niet

-

-

84

13

Een beetje

-

-

115

17

Grotendeels

2

22

216

33

Ja, helemaal

7

78

244

37

28

Figuren: Kennis bij de partijen over de doelgroep, uitgesplitst naar type organisatie

De geïnterviewde cliënten zijn erg tevreden over de kennis die bij hun contactpersonen aanwezig is
over hun sterke en minder sterke kanten. Deze score ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook
zijn cliënten zeer tevreden over de mate waarin hun contactpersoon in de praktijk hiermee rekening
houdt. Deze vragen zijn beantwoord voor contactpersonen van cliënten bij de sociale werkplaats, een
dagbestedingscentrum en een re-integratiebureau.
3.2.3

Conclusie

De gemeente verwijst naar de Sociale Dienst Veluwerand als de organisatie waar cliënten mee te
maken hebben. In onze interviews zijn er echter geen cliënten geweest die ervoor hebben gekozen
om de vragen te beantwoorden over hun contactpersoon bij de SDV. In die zin is het niet mogelijk
geweest om het beleid van de gemeente op het thema kennis te verifiëren bij de doelgroep. De
wethouder en beleidsambtenaar geven zelf geen voorbeelden van direct contact met cliënten met een
psychische beperking. Het advies zou derhalve zijn dat de gemeente en de SDV hun kennis over
deze doelgroep uit te breiden door in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundigen: mensen die niet
alleen over hun eigen ervaringen met GGZ-problematiek kunnen praten, maar ook collectieve
ervaringskennis van andere cliënten kunnen inbrengen.

3.3

Ketenregie

Op lokaal niveau is een brede range aan voorzieningen en ondersteuningsvormen gewenst op
het gebied van (arbeidsmatige) dagbesteding en werk, zodat mensen ieder op hun eigen niveau
kunnen instappen en in eigen tempo kunnen doorgroeien. Dit vraagt om een goede aansluiting
van voorzieningen vanuit zorg, onderwijs en arbeid, zodat er goede doorstroommogelijkheden
ontstaan. Andersom zullen er goede terugvalmogelijkheden moeten zijn voor wanneer het
(tijdelijk) slechter met iemand gaat.
Afstemming en samenwerking tussen organisaties op het gebied van (ondersteuning bij) werk zijn
noodzakelijk. Dit geldt zowel op beleidsniveau als op individueel uitvoerend niveau. Op individueel
niveau is één persoon gewenst die als aanspreekpunt en coördinatiepunt fungeert. Mensen
moeten probleemloos kunnen bewegen van de ene naar de andere schakel. Waar mensen hulp
nodig hebben om werk te verkrijgen, zal vaak ook (tijdelijk) hulp nodig zijn om werk te behouden.
Snelheid en resultaatgerichtheid zijn essentieel bij re-integratietrajecten. Er mag geen sprake zijn
van vertragingen als gevolg van bureaucratie, wachtlijsten, lange procedures en overdracht tussen
organisaties.
3.3.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

De gemeente Ermelo geeft aan dat zij duidelijk regie voert op de keten van werk en arbeid in Ermelo.
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De keten start bij de zorginstellingen, waar mensen tijdens hun behandeling ondersteund worden om
te gaan participeren, bijvoorbeeld door het aanbieden van creatieve cursussen. De aandacht die
zorginstellingen hebben voor een zinvolle dagbesteding voor hun cliënten wordt gezien als een
middel om te gaan participeren en daarna door te stromen naar arbeidsmatige dagbesteding of werk.
Hoe dit in de praktijk uitpakt hangt af van de deelnemer en diens mogelijkheden en beperkingen. Als
het nodig is kunnen mensen een cursus krijgen om hen te helpen om door te stromen naar
arbeidsmatige dagbesteding of werk. In de keten van dagbesteding tot werk is de Sociale Dienst
Veluwerand voor cliënten uit Ermelo het aanspreekpunt. Alle cliënten krijgen vanuit de SDV een
jobcoach toegewezen. Indien nodig is er overleg met de hulpverleners van de instellingen waar de
cliënt door begeleid wordt.
3.3.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten
Ermelo
N

Kijkt uw contactpersoon met u naar
mogelijkheden om verder te komen in het
werk?

Biedt uw contactpersoon u andere
mogelijkheden aan als het tijdelijk wat slechter
met u gaat?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Nee, daar heb ik geen behoefte
aan

2

22

168

26

Nee, maar ik zou dat wel graag
willen

-

-

135

20

Soms

-

-

134

21

Ja, helemaal

7

78

220

33

Nee, ik heb hier ook geen behoefte
aan

-

-

163

25

Nee, maar ik zou dat wel graag
willen

-

-

172

27

Ja

9

100

314

48

Figuren: Ervaringen van cliënten bij ketenregie, uitgesplitst naar type organisatie
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Cliënten zijn zeer tevreden over de mogelijkheden die er in Ermelo zijn om verder te komen in het
werk net als over de mogelijkheden die er zijn om in het werk tijdelijk een stapje terug te doen als het
wat minder met ze gaat. Als zij dat wensen, besteedt hun contactpersoon aandacht aan hun
persoonlijke doorgroei- of terugvalmogelijkheden. In de enkele gevallen dat hiervoor geen aandacht is
geweest, geven cliënten aan dat zij daaraan zelf helemaal geen behoefte hebben gehad.
3.3.3

Conclusie

Volgens de gemeente heeft Ermelo de ketenregie goed geregeld. De uitspraken van de cliënten
onderstrepen dit beeld.
Adviezen voor gemeente Ermelo om de ketensamenwerking verder aan te jagen zijn:

Investeer in het maken van een sociale activeringskaart. Maak op basis van beschikbare
papieren en digitale bronnen hiervoor een eerste basis en vul het aan met de kennis die
consulenten in het werkveld hebben. Koppel deze kennis aan een instrument die de
participatiemogelijkheden in kaart brengt, zoals de participatieladder of de
zelfredzaamheidsmatrix. Zo worden eventuele hiaten in het aanbod zichtbaar.

Inventariseer bij werkgevers welke vorm van facilitering zij wensen. Door mee te denken in de
behoeften en problemen die werkgevers tegen komen in het werken met mensen met een
beperking, wordt de kans op medewerking verhoogd en neemt het aantal beschikbare
arbeidsplaatsen toe. Zo weten wij dat werkgevers behoefte hebben aan een centraal punt
waar zij informatie kunnen krijgen over mogelijke regelingen en waar praktische zaken met
één stop kunnen worden afgehandeld dan wel in gang gezet.

3.4

Toegankelijkheid

Een veilige en toegankelijke omgeving is essentieel bij het uitvoeren van sociale activiteiten en
bij het verrichten van onbetaald of betaald werk. Dit betekent een omgeving waarin iemand mag
zijn wie hij is, waarin ruimte is voor mensen die zich misschien anders gedragen of een andere
manier van werken hebben. Begeleiding op de werkplek kan van een externe jobcoach komen,
maar soms nog beter van een naaste collega, een leidinggevende of (bij kleine bedrijven) de
werkgever zelf. Soms zijn letterlijk aanpassingen in de fysieke omgeving nodig om een veilige
omgeving te creëren, bijvoorbeeld wanneer iemand zeer gevoelig is voor prikkels.
3.4.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Om de toegankelijkheid van werk voor mensen met psychische problemen te vergroten heeft
gemeente Ermelo een aantal voorwaarden gesteld. Zo krijgt elke cliënt via de Sociale Dienst
Veluwerand een jobcoach die hem of haar begeleidt bij het vinden en houden van werk.
Ook vindt de gemeente het belangrijk om startfuncties te creëren, en zo mensen de kans te kunnen
geven om laagdrempelig in te kunnen stromen. Hiertoe maakt de gemeente gebruik van
uitzendbureaus en een digitaal programma.
Hoewel de gemeente het als haar taak ziet om werkgevers te stimuleren een veilige omgeving te
creëren voor kwetsbare potentiele werknemers, zijn ze hierin nog wel zoekende naar de juiste rol. Zo
zijn sommige cliënten door hun ziektebeeld slecht in het nakomen van afspraken en reageren niet op
schriftelijke verzoeken. De gemeente weet dat dit zo werkt en houdt er rekening mee. Ook kan bij
mensen met een psychische kwetsbaarheid het toekomstperspectief er ineens anders uitzien.
Volgens de gemeente besteedt de Sociale Dienst Veluwerand hier aandacht aan. De medewerkers
krijgen trainingen en cursussen waar ook dit aanbod zal komen.
De gemeente heeft echter ook oog voor de grenzen: ‘een werkgever wil wel op iemand kunnen
rekenen en heeft behoefte aan continuïteit en een goede werkuitvoering’. De gemeente kan vanuit
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haar rol als regievoerder werkgevers wel wijzen op hun verantwoordelijkheid, maar kan hen hier niet
formeel op aanspreken.
Voor een goede toegankelijkheid is het tenslotte ook belangrijk dat cliënten alle informatie die ze
krijgen over werk vinden en houden, goed begrijpen. Ze krijgen deze informatie via de Sociale Dienst
Veluwerand. De gemeente heeft echter geen zicht op de manier waarop dit gebeurd. Op
beleidsniveau is er geen monitoring voor de aansluiting tussen de informatie en de manier waarop
deze bij de cliënten binnenkomt.
3.4.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid
Cliënten
Ermelo

Heeft uw contactpersoon aandacht voor het
omgaan met verlies van mogelijkheden en
toekomstperspectief en zoekt hij/zij mee naar
nieuwe wegen en mogelijkheden?

Heeft u persoonlijke ondersteuning bij het werken.
Bijvoorbeeld van een werkbegeleider, een jobcoach of
maatje?

Legt uw contactpersoon u zaken duidelijk uit?

Als u niet reageert op schriftelijke verzoeken of afspraken
van uw contactpersoon niet nakomt, informeert de
contactpersoon u dan eerst persoonlijk, voordat er
sancties volgen?

Cliënten
Landelijk

N

%

N

%

Ja

9

100

364

55

Nee, ik heb hier ook
geen behoefte aan

-

-

122

19

Nee, maar ik zou dat
wel graag willen

-

-

174

26

Nee, daar heb ik ook
geen behoefte aan.

2

13

168

22

Nee, maar ik zou dat
wel graag willen

-

-

80

11

Ja, en dat wil ik ook
graag

12

80

449

59

Ja, maar wat mij
betreft is dit niet nodig

1

7

57

8

Nee, helemaal niet

-

-

48

7

Een beetje

-

-

84

13

Grotendeels

-

-

196

30

Ja, helemaal

9

100

333

50

Ja, ik word eerst
persoonlijk benaderd

5

56

267

40

Nee, er volgen
meteen sancties

-

-

34

5

Ik heb geen ervaring
met deze situatie

4

44

371

55

32

Figuren: Ervaringen van cliënten rondom toegankelijkheid, uitgesplitst naar type organisatie

Cliënten zijn zeer tevreden over de toegankelijkheid van hun werkomgeving in Ermelo. Alle
geïnterviewde cliënten geven aan een contactpersoon te hebben die aandacht heeft voor het verlies
van hun mogelijkheden en toekomstperspectief. Deze contactpersonen zijn ook duidelijk en leggen de
informatie begrijpelijk uit. Als iemand een schriftelijk verzoek of afspraak niet nakomt, informeren de
contactpersonen eerst persoonlijk en volgen er niet direct sancties. De mensen die dat willen krijgen
ook persoonlijke ondersteuning bij het werken. Twee respondenten (13%) hebben hier geen behoefte
aan. Slechts één respondent (7%) krijgt begeleiding maar vindt dit eigenlijk niet nodig.
3.4.3

Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat gemeente Ermelo op alle aspecten van het thema
‘toegankelijkheid en werk’ die in dit onderzoek zijn onderzocht, beter tot veel beter scoort dan het
landelijk gemiddelde. Dit betekent dat mensen voelen dat ze in hun participatietraject mogen zijn wie
ze zijn, dat er ruimte is voor mensen die zich anders gedragen.
Omdat de meeste respondenten in het onderzoek geen betaalde reguliere baan hebben, is het de
vraag in hoeverre werkgevers in staat zullen zijn om eveneens deze toegankelijkheid te bieden aan
kwetsbare mensen. De cultuur in het bedrijfsleven is immers anders: het rendabel houden van het
bedrijf staat voorop. Het is aan de gemeente om hier een brug te leggen tussen de begeleiding die
zorginstellingen, sociale werkplaatsen, dagactiviteitencentra en de SDV bieden, en de steun die het
bedrijfsleven biedt aan kwetsbare mensen. Anders loopt men het risico dat de overgang van
onbetaald naar betaald werk voor alle partijen te groot wordt en daarmee niet haalbaar.

3.5

Maatwerk

Maatwerk is gewenst. Er is behoefte aan een gevarieerd werk- en ondersteuningsaanbod dat
aansluit op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de persoon in kwestie en ook op
het - vaak wisselend - verloop van de aandoening. In het werk kunnen uiteenlopende en
wisselende aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld op de werkplek, de werktijden, de organisatie
van het werk, enzovoort. Werktijden van 9 tot 5 zijn niet altijd wenselijk. Bij sommige mensen zal
men er rekening mee moeten houden dat slechte en goede periodes elkaar afwisselen. Dit
vraagt van ondersteuners, werkgevers en andere betrokkenen een persoonlijke, individuele
aanpak en creativiteit in het vinden van oplossingen. Maatwerk in arbeidsondersteuning
veronderstelt een integrale benadering. Waar nodig is ook aandacht voor ondersteuningsvragen
op andere levensterreinen, bijvoorbeeld huisvesting of zelfredzaamheid.
3.5.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben behoefte aan een gevarieerd werk- en
ondersteuningsaanbod dat aansluit op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de persoon in
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kwestie. De gemeente maakt dit mogelijk: alle initiatieven met een goed aanbod voor een bepaalde
doelgroep kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen.
Een gevarieerd aanbod levert voor cliënten soms keuzestress op. In dat geval krijgen zij
ondersteuning in het re-integratietraject door hun eigen coach van de Sociale Dienst Veluwerand. Het
is in Ermelo niet mogelijk om ondersteuning te krijgen van een speciaal hiervoor opgeleide
ervaringsdeskundige. Ook is het niet mogelijk om van contactpersoon te wisselen als er geen klik is.
3.5.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten
Ermelo
N

Vindt u dat de werkzaamheden die u nu uitvoert, goed
bij u passen?

Waarom passen de werkzaamheden niet helemaal?

Nee, helemaal niet Een

-

beetje

%

N

%

-

34

5

1

7

111

14

Grotendeels

6

40

260

35

Ja, helemaal

8

53

347

46

Het werk is te makkelijk

1

20

66

19

Het werk is te moeilijk

-

-

11

3

Ik heb andere interesses

1

20

86

25

Ik ben beter in andere werkzaamheden

2

40

33

10

Anders

1

20

150

43

Cliënten
Ermelo
N
Stel dat het niet klikt met uw contactpersoon, kunt u
dan van contactpersoon wisselen?

Heeft u ondersteuning ontvangen van een
ervaringsdeskundige?

Cliënten
Landelijk

Ja

5

%

Cliënten
Landelijk
N

56

%

299

44

Nee

-

-

56

9

Weet ik niet

4

44

321

47

Ja, en dat wil ik ook graag

9

43

308

29

Ja, maar wat mij betreft is dit niet
nodig

1

5

65

6

Nee, daar heb ik ook geen behoefte
aan

10

47

402

37

Nee, maar ik zou dat wel graag willen

1

5

297

28

Figuur: Ervaringen van cliënten rondom het thema maatwerk, uitgesplitst naar type organisatie

De geïnterviewde cliënten komen van de sociale werkplaats, een re-integratiebureau of het
dagbestedingscentrum. Binnen deze organisaties zijn maatwerkmogelijkheden beter geregeld dan bij
de gemeente bekend lijkt te zijn. De meerderheid (56%) van de cliënten geeft aan dat ze van
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contactpersoon kunnen wisselen als ze dit willen. De rest weet dit niet. Opvallend is dat bij het
dagbestedingscentrum iedereen deze mogelijkheid kent, terwijl niemand van de sociale werkplaats
weet of het mogelijk is om van contactpersoon te wisselen. De helft van de cliënten krijgt
ondersteuning van een speciale ervaringsdeskundige, en nagenoeg al deze personen zijn hier ook blij
mee. Slechts één cliënt (5%) vindt het niet nodig.
Vergeleken met het landelijke gemiddelde zijn de cliënten vaker tevreden over de werkzaamheden die
ze uitvoeren. Toch heeft bijna de helft (47%) nog wensen. Mensen geven aan dat het werk te
makkelijk is, dat ze meer uitdaging willen, ze andere interesses hebben of dat ze beter zijn in andere
werkzaamheden.
3.5.3

Conclusie

In de gemeente Ermelo is maatwerk bij het vinden en houden van werk volgens cliënten goed
gerealiseerd. In het interview met de gemeente is echter niet duidelijk geworden hoe zij deze visie
geoperationaliseerd zou willen zien. Het advies zou zijn dat – voor zover dat nog niet gebeurt - de
gemeente in haar gesprekken met werkgevers aandacht vraagt voor een persoonlijke, individuele
benadering van kwetsbare werknemers en creativiteit in het vinden van oplossingen.
Voor GGZ-cliënten is het zeer belangrijk dat zij vertrouwen hebben in hun consulent, teamleider of
jobcoach. Voor veel cliënten is dit contact de bepalende factor, datgene wat maakt dat een werktraject
slagingskans heeft of juist niet. De kans om tot een geslaagde plaatsing te komen kan worden
vergroot door bijvoorbeeld iemand op de werkvloer extra te bekwamen in gespreksvaardigheden en
in specifieke kennis van de GGZ-doelgroep. Door bij de start van het werk de achtergrond van de
werknemer goed uit te vragen, kunnen mensen met een GGZ-problematiek dan zoveel mogelijk aan
deze specifieke begeleider worden toegewezen.

3.6

Resultaat

3.6.1

Cijfers rondom in- en uitstroom van de doelgroep

De gemeente kan ten tijde van het interview geen cijfers geven over de in- en uitstroom van de GGZdoelgroep als het gaat om werk. Voor deze cijfers vertrouwen ze volledig op de Sociale Dienst
Veluwerand.
3.6.2

Visie gemeente op eigen beleid

De gemeente is erg tevreden over het werk van Sociale Dienst Veluwerand. Ze zijn trots op de goede
processen die daar gaande zijn en waarbij verschillende mensen betrokken zijn. Op de vraag wat nog
beter kan antwoorden de wethouder en de beleidsambtenaar Participatiewet dat de contacten met de
instellingen van het sociaal domein nog verstevigd kunnen worden.
3.6.3

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten
Ermelo
N

Heeft de ondersteuning
geleid tot werk?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Ja

9

56

390

39

Nee, de werkzaamheden die ik nu doe heb ik zelf gevonden

5

32

189

18

Nee, mijn begeleidingstraject loopt nog

1

6

175

18

Nee, ik heb geen werk

1

6

256

25

35

Figuur: Heeft de ondersteuning geleid tot werk, in de gemeente en landelijk

Van de geïnterviewde cliënten geeft ruimt de helft (56%) aan dat de ondersteuning heeft geleid tot
werk. Het landelijk gemiddelde ligt hier op 39%, dus dit is een zeer goede score. Nog eens 32% heeft
zelf werkzaamheden gevonden. Dit houdt in dat er slechts twee (12%) cliënten zijn die nog geen werk
hebben, waarbij één het begeleidingstraject nog loopt. Ook deze cijfers zijn hoog als ze vergeleken
worden met het landelijk gemiddelde. Waar landelijk gezien 1 van de 4 cliënten geen geschikte
werkzaamheden heeft, is dit in Ermelo slechts 6%. De cliënten geven de organisaties die
ondersteunen bij het zoeken naar passend werk een hoog cijfer: een 8. Hierbij plaatsen wij de
aantekening dat slecht één respondent aangeeft een betaalde baan bij een reguliere werkgever te
hebben. De overige respondenten spreken over vrijwilligerswerk of begeleid werk.
Op de vraag ‘Wat helpt juist bij het zoeken naar passend werk?’ werd geantwoord:
 De steun van familie / PB-er / maatschappelijk werker
 Werken in eigen tempo
 Met niet veel mensen te maken hebben.
 Bartiméus en Speulder hebben geholpen
 De begeleidster van bartimeüs.
 Het samen onderzoeken van mijn talenten en mogelijkheden.
 Mijn doorzettingsvermogen.
 De Sociale Dienst dacht met me mee.
 Contacten met het NPV om met blinden vrijwilligerswerk te doen
 Goed aangeven wat ik wilde en zocht.
 Goed van mezelf weten wat ik nodig heb.
 Mij helpt: meedraaien in het geheel, geen druk.
 Weg uit eigen omgeving om sociaal isolement te voorkomen.
 Mijn eigen initiatief na het lezen van een krantenartikel heb ik gereageerd.
 structuur/dagritme
 Weten wat een passende werkomgeving is: klein bedrijf, prikkelarme omgeving, met eigen
taken bezig zijn niet met collega's.

Als grootste knelpunten bij het zoeken naar passend werk werden genoemd:
 Het contact met mensen in een groep
 Teveel prikkels in de werkomgeving. Daar kan ik niet tegen.
 Te hoge werkdruk
 Angsten voor afwijzing of niet goed genoeg te zijn.
 De Schakel was erg terughoudend in het doorsturen. Persoonlijk het daar moeilijk mee
gehad.
 Er is weinig werk.
 Er wordt geen rekening gehouden met lichamelijke beperkingen
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Geen diploma Middelbare school door ziekte.
Traag tempo.
Mijn psychiatrisch verleden/achtergrond
Snel afgeleid zijn.
Teveel opdrachten tegelijk

Cliënten geven organisaties die ondersteunen bij het zoeken naar passend werk een gemiddeld
rapportcijfer van 8,2.
Zij hebben nog de onderstaande tips voor deze organisaties:
 Beter op de onderlinge sfeer letten.
 Vervoer van en naar huis beter in de gaten houden.
 De prijzen van de schilderijen verlagen. Frustrerend en demotiverend als er daardoor
niets wordt verkocht bij een expositie.
 Beoordeel mensen op wat ze kunnen en willen.
 Ga zo door. Ik heb het 100% naar mijn zin.
 Kracht blijven halen uit persoonlijke benadering. Blijf de mens zien!
3.6.4

Conclusie

Op de vraag wat heeft geholpen bij het zoeken naar passend werk, komen 3 antwoorden duidelijk
boven drijven:
Goede zelfkennis en inzet bij de cliënt.
Ondersteuning door een organisatie bij het zoeken.
De mogelijkheid om een aangepaste werkplek te krijgen (bijvoorbeeld prikkelarm, aangepast
werktempo).
Als grootste knelpunten die mensen tegenkomen in hun zoektocht worden genoemd:
De aard en intensiteit van de psychische beperking van de cliënt.
Het ontbreken van werk dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van het individu.
In Ermelo weten mensen met psychiatrische problematiek relatief vaak werk te vinden dat bij hen
past, al betreft dit doorgaans geen betaalde reguliere baan. De doelgroep heeft hulp nodig om werk te
vinden, maar de kans blijft aanwezig dat de psychische problemen te sterk doorspelen en aangepast
werk niet tot de mogelijkheden behoort. Het lijkt hierbij dat intensieve begeleiding van zowel
werknemer als werkgever toch de meeste vruchten afwerpt. De gemeente zou middels een kostenbaten analyse kunnen uitzoeken in hoeverre het loont om hierin meer te gaan investeren.
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Hoofdstuk 4
4.1

Harderwijk

Algemeen

Hieronder volgt een overzicht van de kenmerken van alle respondenten, op regionaal en op
landelijk niveau. Daaronder volgt een overzicht van de ontvangen ondersteuning die de doelgroep
heeft gekregen.
Cliënten
Harderwijk
N %
Aantal ingevulde vragenlijsten

N %

33

Leeftijd

Cliënten
Landelijk

1134

16 tot en met 25 jaar

1

3

96

9

26 tot en met 35 jaar

5

15

219

19

36 tot en met 45 jaar

9

27

268

24

46 tot en met 55 jaar

12

37

325

29

56 tot en met 65 jaar

6

18

181

16

Ouder dan 65

-

-

32

3

Geen werk

-

-

194

17

Onbetaald werk (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk)

14

42

268

24

Arbeidssituatie

Vrijwilligerswerk met vergoeding

4

13

129

12

Begeleid werk bij een sociale werkplaats

3

9

160

14

Begeleid werk bij een bedrijf

2

6

51

5

Regulier betaald werk

-

-

75

6

Met pensioen

-

-

21

2

Anders

10

30

221

20

Tabel: Algemene gegevens van de respondenten

Cliënten
Harderwijk

Cliënten
Landelijk

N %
Met welke organisaties heeft u te maken (gehad)?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Over welke organisatie gaat u de volgende vragen invullen?

Wanneer heeft u ondersteuning gekregen van die organisatie?

N %

Dagbestedingscentrum

-

156

Re-integratiebureau

-

152

Sociale werkplaats

-

93

Werkplein van de gemeente

-

88

Sociale dienst van de gemeente

-

97

Anders

-

167

Dagbestedingscentrum

4

Re-integratiebureau
Sociale werkplaats

12

284

25

3

9

189

17

5

15

189

16

Werkplein van de gemeente

1

3

73

7

Sociale dienst

-

-

93

8

Geen van bovenstaande

20

61

305

27

Ik krijg op dit moment nog ondersteuning

5

38

421

52

Dit was tot 1 jaar geleden

2

16

93

11

Dit was tussen de 1 en 2 jaar geleden Dit

1

8

77

10

was tussen de 2 en 3 jaar geleden Dit was

3

23

84

10

meer dan 3 jaar geleden*

2

15

137

17

Tabel: Algemene resultaten over de ontvangen ondersteuning
* Respondenten met dit antwoord werden uitgesloten van het verdere onderzoek.
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De volgende organisaties werden genoemd waar respondenten worden begeleid in hun zoektocht
naar werk:
Dagbestedingscentrum:
 BMO Zorgboerderij
 DAC Harderwijk
 De Ontmoeting Harderwijk
 Materra
 Schuilplaats
 Supermarkt 's-Heerenloo
Reintegratiebureau:
 Bureau Arbeids Rehabilitatie
Sociale dienst:
 Cliëntenraad / voor en door Harderwijk
 SD Harderwijk
 Veluwerand
Sociale werkplaats:
 Het Goed
 Inclusief Groep
 Multitoon
 Proson
 Stadswerkplaats
Werkplein van de gemeente:
 Arbeidsbureau
 UWV
Anders:
 Begeleiding via GGZ Centraal
 EBC
 Ganzenhof Putten
 GGZ-werk kwekerij
 IrisZorg
 Taakstraf
 vrijwilligerssteunpunt
 vrijwilligerswerk
 Iriszorg
 ZorgDat
 Drijvende ambachtsschool Zeewolde
 MEE Veluwe
 Ambulante Hulpverlening in De Aanleg
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Figuur: Zoektocht naar passend werk van de (o)ggz doelgroep, in de gemeente en landelijk

4.2

Kennis van de betrokken partijen

Ieder mens heeft talenten, mogelijkheden en ambities. Soms zijn talenten en beperkingen twee zijdes
van dezelfde medaille; denk bijvoorbeeld aan iemand met ADHD die zich moeilijk kan concentreren,
maar ook extra creativiteit inbrengt; of iemand met autisme die moeilijk omgaat met veel prikkels,
maar zich sterk kan focussen op specifieke taken. Sociale activering en toeleiding naar werk hebben
de grootste kans van slagen wanneer eigen talenten, mogelijkheden en ambities het uitgangspunt te
zijn. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zijn tijdens het ziekteproces talenten en ambities
ondergesneeuwd en is alle aandacht uitgegaan naar (het omgaan met) de kwetsbaarheden. Het is
dan belangrijk om de talenten en ambities weer te herkennen en te activeren. Mensen aan werk
helpen is niet voldoende. Ieder mens verdient ook werk dat voldoende uitdaagt, aansluit op de eigen
motivatie, ambities en mogelijkheden. Andersom dient men reëel oog te hebben voor beperkingen die
sommige aandoeningen met zich mee brengen. In veel gevallen is sprake van een beperkte
belastbaarheid. Als de samenleving echt ruimte wil scheppen voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid, dan accepteert men ook de beperkingen die mensen met zich meebrengen en zoekt
men samen oplossingen om daarmee om te gaan. Belangrijk is dat een reëel beeld ontstaat van de
mogelijkheden en beperkingen die mensen met een aandoening in hun dagelijks leven ondervinden.
4.2.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Ten tijde van het interview (september 2014) met de beleidsmedewerker van de sociale dienst waren
er nog geen aantallen bekend van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De gemeente wil
graag een beter beeld krijgen van deze groep inwoners. Bijvoorbeeld of zij een behandeling
ondergaan en wat hun beperkingen zijn. Het is echter niet mogelijk om medische gegevens op te
vragen vanwege het beroepsgeheim van een arts (en de privacy van een inwoner). De gemeente
heeft zelf wel een arts-deskundige in dienst.
Het ligt in de bedoeling dat er gesprekken komen tussen de gemeente en inwoners met een
psychische kwetsbaarheid. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet bekend. De familie wordt niet standaard
betrokken bij gesprekken met klantmanagers. In de (enkele) gevallen dat de omgeving van de cliënt
wel wordt betrokken bij het onderzoek van de klantmanager indien blijkt dat naasten meer antwoorden
kunnen geven over de sterke en minder sterke kanten van de cliënt.
Medewerkers van de gemeente volgen trainingen. Dit zou volgens de beleidsmedewerker echter meer
en beter kunnen.
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4.2.2

Hoe ervaren cliënten dit beleid?

Cliënten
Harderwijk

Cliënten
Landelijk

N %
Weet uw contactpersoon wat uw sterke kanten zijn?

Houdt uw contactpersoon rekening met uw sterke kanten?

Weet uw contactpersoon wat uw minder sterke kanten zijn?

Houdt uw contactpersoon rekening met uw minder sterke kanten?

N %

Nee, helemaal niet

1

9

63

10

Een beetje

2

18

135

20

Grotendeels

5

46

232

35

Ja, helemaal

3

27

231

35

Nee, helemaal niet

2

18

83

12

Een beetje

-

-

114

18

Grotendeels

5

46

224

33

Ja, helemaal

4

36

244

37

Nee, helemaal niet

1

10

72

11

Een beetje

1

10

124

19

Grotendeels

5

50

243

36

Ja, helemaal

3

30

225

34

Nee, helemaal niet

3

27

84

13

Een beetje

-

-

115

17

Grotendeels

5

46

216

33

Ja, helemaal

3

27

244

37
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Figuren: Kennis bij de partijen over de doelgroep, uitgesplitst naar type organisatie

Over de uitvoering door dagbestedingscentra, re-integratiebureaus, sociale werkplaatsen en het
Werkplein van de gemeente zijn cliënten relatief tevreden. Ruim driekwart van de cliënten geeft aan
dat de contactpersonen weten wat hun sterke en minder sterke kanten zijn en dat hier rekening mee
wordt gehouden. De gemeente Harderwijk zit hiermee boven het landelijk gemiddelde. Opvallend is
wel dat enkele respondenten slechte ervaringen hebben en aangeven dat er helemaal geen rekening
met hun kwaliteiten en beperkingen gehouden wordt. Ze missen aandacht voor andere mogelijkheden
om vooruit te komen in het werk of om een tijdelijke terugval op te vangen.
4.2.3 Conclusie
De gemeente heeft zich tot op heden nog niet verdiept in de beperkingen van de (O)GGZ-doelgroep
als het gaat om werk. Men ziet hier wel de noodzaak van in en is voornemens om hier concrete
stappen in te zetten.
Aanbeveling voor de gemeente Harderwijk om haar kennis van de GGZ-doelgroep verder te
optimaliseren:

Maak gebruik van de ervaringskennis die bij cliënten aanwezig is. Bijvoorbeeld door in gesprek te
gaan met een ervaringsdeskundigen die niet alleen over hun eigen ervaringen kunnen praten,
maar ook collectieve ervaringskennis in kunnen brengen.

Of maak gebruik van de kennis van de Onderzoeksgroep MZ of het Platform MZ dat de Wmoraad adviseert.

Spreek de inwoner met een psychische kwetsbaarheid aan op mogelijkheden, i.p.v. de
onmogelijkheden. Zoek de passie/gedrevenheid: waar loopt hij/zij warm voor?

Realiseer betrokkenheid van familie en/of vrienden tijdens de gesprekken met de klantmanager.
Dat geeft een reëler beeld van de (on)mogelijkheden van de cliënt en schept bovendien de kans
om het netwerk te betrekken bij het op te stellen plan.

Geef cliënten tevoren informatie over het te voeren gesprek. Laat hen tevoren nadenken over wat
hun ziektebeeld inhoudt, welke mogelijkheden en beperkingen dit met zich meebrengt en welke
ondersteuning zij denken nodig te hebben. Een goede voorbereiding is het halve werk.
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Houd rekening met kwaliteiten/beperkingen en zoek samen met hen naar tijdelijke alternatieven
als dat nodig is. Dit voorkomt (ernstiger) terugval.

4.3

Ketenregie

Op lokaal niveau is een brede range aan voorzieningen en ondersteuningsvormen gewenst op het
gebied van (arbeidsmatige) dagbesteding en werk, zodat mensen ieder op hun eigen niveau kunnen
instappen en in eigen tempo kunnen doorgroeien. Dit vraagt om een goede aansluiting van
voorzieningen vanuit zorg, onderwijs en arbeid, zodat er goede doorstroommogelijkheden ontstaan.
Andersom zullen er goede terugvalmogelijkheden moeten zijn voor wanneer het (tijdelijk) slechter met
iemand gaat. Afstemming en samenwerking tussen organisaties op het gebied van (ondersteuning bij)
werk zijn noodzakelijk. Dit geldt zowel op beleidsniveau als op individueel uitvoerend niveau. Op
individueel niveau is één persoon gewenst die als aanspreekpunt en coördinatiepunt fungeert.
Mensen moeten probleemloos kunnen bewegen van de ene naar de andere schakel. Waar mensen
hulp nodig hebben om werk te verkrijgen, zal vaak ook (tijdelijk) hulp nodig zijn om werk te behouden.
Snelheid en resultaatgerichtheid zijn essentieel bij re-integratietrajecten. Er mag geen sprake zijn van
vertragingen als gevolg van bureaucratie, wachtlijsten, lange procedures en overdracht tussen
organisaties.
4.3.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Als eerste stap in de keten vindt er een assessment plaats in het Participatiehuis aan de Gelreweg.
Via vooronderzoeken en testen wordt bekeken wat mensen kunnen. De gemeente wil meer aandacht
schenken aan de doorstroming vanuit de dagbesteding. Inwoners met een pyschische kwetsbaarheid
kunnen ook gaan zoeken naar vrijwilligerswerk of begeleid werk. Voor de afstemming in de keten zijn
nog geen heldere afspraken. Coördinatie door welzijnsorganisatie ZorgDat of de Wmo-afdeling van de
gemeente worden als mogelijkheden genoemd.
4.3.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten
Harderwijk
N

Kijkt uw contactpersoon met u naar
mogelijkheden om verder te komen in het
werk?

Biedt uw contactpersoon u andere mogelijkheden
aan als het tijdelijk wat slechter met u gaat?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Nee, daar heb ik geen behoefte
aan

1

10

168

26

Nee, maar ik zou dat wel graag
willen

3

30

135

20

Soms

3

30

134

21

Ja, helemaal

3

30

220

33

Nee, ik heb hier ook geen
behoefte aan

3

27

163

25

Nee, maar ik zou dat wel graag
willen

3

28

172

27

Ja

5

45

314

48

43

Figuren: Ervaringen van cliënten bij ketenregie, uitgesplitst naar type organisatie

Vergeleken met het landelijk gemiddelde zijn de cliënten in Harderwijk ongeveer even tevreden over
de uitvoering van het beleid. Zes van de 10 respondenten hebben positieve ervaringen met
dagbestedingscentra, re-integratiebureaus en sociale werkplaatsen, waarbij hun contactpersoon
meekijkt naar de mogelijkheden om verder te komen in het werk. Vijf geven aan dat hen andere
mogelijkheden geboden wordt wanneer het tijdelijk wat slechter gaat. Bij beide vragen zijn echter ook
drie respondenten die meer maatwerk willen.
4.3.3 Conclusie
De gemeente wil de doorstroming vanuit de dagbesteding verbeteren. Dit viel in 2014 nog niet onder
de verantwoordelijkheid van de gemeente en is dus een nieuw taak. De gemeente lijkt nog niet
intensief de regie te voeren over de hele keten aan voorzieningen. Op dit moment is dit nog een
zoektocht. Het beleid is om meer in te zetten op vrijwilligerswerk of begeleid werk.
Aanbevelingen voor gemeente Harderwijk om de ketensamenwerking verder aan te jagen zijn:

Maatwerk is het sleutelwoord als het gaat om de individuele begeleiding van cliënten bij hun
zoektocht naar een passende werk(ervarings)plek. Zorg dus voor voldoende (formele/informele)
begeleiding en afstemming, ook op de werkplek zelf.

Laat cliënten co-creator zijn van hun eigen werkbegeleidingstraject. Een rol als co-creator zal
echter niet voor alle cliënten haalbaar zijn.

Heb kennis van de sociale kaart en stimuleer aanbieders om samen te werken en doorstroming
te bevorderen. M.a.w. stuur op activiteiten en niet op geld/inkomsten.

Blijf aandacht besteden aan diversiteit in (vrijwilligers)werk en dagbestedingsmogelijkheden.

4.4

Toegankelijkheid

Een veilige en toegankelijke omgeving is essentieel bij het uitvoeren van sociale activiteiten en bij
het verrichten van onbetaald of betaald werk. Dit betekent een omgeving waarin iemand mag zijn
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wie hij is, waarin ruimte is voor mensen die zich misschien anders gedragen of een andere manier
van werken hebben. Begeleiding op de werkplek kan van een externe jobcoach komen, maar
soms nog beter van een naaste collega, een leidinggevende of (bij kleine bedrijven) de werkgever
zelf. Soms zijn letterlijk aanpassingen in de fysieke omgeving nodig om een veilige omgeving te
creëren, bijvoorbeeld wanneer iemand zeer gevoelig is voor prikkels.
4.4.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Een veilige omgeving betekent een omgeving waarin iemand mag zijn wie hij is, waarin ruimte is voor
mensen die zich misschien anders gedragen of een andere manier van werken hebben. De consulent
kan volgens de beleidsmedewerker van de sociale dienst eventueel mee naar het sollicitatiegesprek
bij een werkgever. Zij kunnen de werkgever verzekeren dat hij het eerste jaar of halfjaar bij ziekte van
de cliënt niet door hoeft te betalen. Ook kunnen zij een proefplaatsing afspreken. De gemeente
Harderwijk gaat ervoor zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid ter plekke
ondersteuning krijgen van een jobcoach. De consulent zal de werkgever informeren over de cliënt en
trekt zich dan terug. De consulent verwacht dat de werkgever een werkomgeving creëert waarin de
cliënt zich veilig voelt. Als mensen tijdelijk kwetsbaar zijn en uitvallen hangt het ook van de werkgever
af of zij daarna terug kunnen keren naar hun werk.
Soms reageren mensen met een psychische kwetsbaarheid niet op schriftelijke verzoeken of komen
zij afspraken niet na. Dit kan bij hun ziektebeeld horen. In de wet is geregeld dat er dan een maatregel
moet komen. De gemeente Harderwijk geeft aan dat het toch een kwestie van maatwerk is. Ze zullen
niet meteen een maatregel opleggen, maar eerst nagaan wat de reden is.
Toegankelijkheid vereist goede en heldere informatie. Dit is een taak van de consulent. Die zou
achteraf moeten toetsen of de informatie goed is begrepen. De gemeente merkt nu al dat digitale
formulieren vaker problemen veroorzaken bij mensen met een beperking. Het helpen invullen zou een
taak van vrijwilligers kunnen zijn.
4.4.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten
Harderwijk
N

Heeft uw contactpersoon aandacht voor het omgaan
met verlies van mogelijkheden en
toekomstperspectief en zoekt hij/zij mee naar nieuwe
wegen en mogelijkheden?

Heeft u persoonlijke ondersteuning bij het werken.
Bijvoorbeeld van een werkbegeleider, een jobcoach of
maatje?

Legt uw contactpersoon u zaken duidelijk uit?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Ja

6

55

364

55

Nee, ik heb hier ook
geen behoefte aan

-

-

122

19

Nee, maar ik zou dat
wel graag willen

5

45

174

26

Nee, daar heb ik ook
geen behoefte aan.

10

37

168

22

Nee, maar ik zou dat
wel graag willen

3

11

80

11

Ja, en dat wil ik ook
graag

14

52

449

59

Ja, maar wat mij
betreft is dit niet nodig

-

-

57

8

48

7

Nee, helemaal niet

1

9

Een beetje

2

18

84

13

Grotendeels

3

28

196

30

Ja, helemaal

5

45

333

50

45

Als u niet reageert op schriftelijke verzoeken of afspraken
van uw contactpersoon niet nakomt, informeert de
contactpersoon u dan eerst persoonlijk, voordat er sancties
volgen?

Ja, ik word eerst
persoonlijk benaderd

3

27

267

40

Nee, er volgen
meteen sancties

1

9

34

5

Ik heb geen ervaring
met deze situatie

7

64

371

55

Figuren: Ervaringen van cliënten rondom toegankelijkheid, uitgesplitst naar type organisatie

De ervaringen van cliënten zijn wisselend. In grote lijnen volgen ze het landelijke beeld, waarbij er een
krappe meerderheid van de cliënten tevreden is. De meeste cliënten uit deze doelgroep hebben baat
bij persoonlijke ondersteuning. Een derde van de cliënten (10 van de 27) krijgt geen persoonlijke
ondersteuning bij het werken, maar heeft hier ook geen behoefte aan. De helft krijgen wel persoonlijke
ondersteuning en zijn hier tevreden mee. Opvallend is dat bijna de helft van de cliënten aangeeft dat
hun contactpersoon geen aandacht heeft voor het omgaan met verlies van mogelijkheden en
toekomstperspectief.
Een ander opvallend resultaat is tegenstrijdig met het beleid van de gemeente. Waar de gemeente
zegt dat cliënten eerst persoonlijk benaderd moeten worden wanneer zij een afspraak niet nakomen,
zegt één respondent toch te hebben ervaren dat een re-integratiebureau direct sancties oplegt.
4.4.3

Conclusie

De gemeente Harderwijk pakt deze taak actief op. Elke cliënt heeft een consulent die de cliënt
begeleidt naar een baan en die de plaatsing bij een werkgever zo goed mogelijk regelt. De consulent
kan eventueel al mee naar het sollicitatiegesprek. Dit is ook in het belang van de werkgever, omdat de
gemeente kan garanderen dat de werkgever bij ziek zijn van de cliënt het eerste jaar of halfjaar niet
door hoeft te betalen. De gemeente legt de verantwoording daarna bij de werkgever. Het lijkt erop dat
de gemeente weinig zicht heeft op wat zich vervolgens bij de werkgever afspeelt. Om ‘feeling’ te
houden met de werkvloer tot de inwoner niet meer afhankelijk is van de uitkering kan op den duur
kostenbesparend werken. Het is niet duidelijk of op de werkplek (altijd) sprake is van een coach on the
job.
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Aanbevelingen voor de gemeente Harderwijk om de toegankelijkheid te verhogen:
 Monitor (als de cliënt daarom vraagt) na plaatsing bij een werkgever de veiligheid op de werkvloer:
Weet de cliënt waar hij of zij terecht kan met problemen? Is er een vast aanspreekpunt? Biedt het
bedrijf kansen om, tijdelijk, lichtere werkzaamheden te verrichten? Kan de cliënt bij de consulent
van de sociale dienst zijn/haar grieven delen?
 Communiceer duidelijk dat problemen bij het invullen van formulieren door vrijwilligers kan worden
opgelost en zorg voor teksten in eenvoudige taal.
 Heb aandacht voor het omgaan met verlies van mogelijkheden en toekomstperspectief. Een
terugval/uitval is voor geen van de partijen prettig en voorkoming daarvan scheelt (later) extra
maatschappelijke kosten.

4.5

Maatwerk

Maatwerk is gewenst. Er is behoefte aan een gevarieerd werk- en ondersteuningsaanbod dat
aansluit op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de persoon in kwestie en ook op het vaak wisselend - verloop van de aandoening. In het werk kunnen uiteenlopende en wisselende
aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld op de werkplek, de werktijden, de organisatie van het werk,
enzovoort. Werktijden van 9 tot 5 zijn niet altijd wenselijk. Bij sommige mensen zal men er rekening
mee moeten houden dat slechte en goede periodes elkaar afwisselen. Dit vraagt van ondersteuners,
werkgevers en andere betrokkenen een persoonlijke, individuele aanpak en creativiteit in het vinden
van oplossingen. Maatwerk in arbeidsondersteuning veronderstelt een integrale benadering. Waar
nodig is ook aandacht voor ondersteuningsvragen op andere levensterreinen, bijvoorbeeld huisvesting
of zelfredzaamheid.
4.5.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben behoefte aan een gevarieerd werk- en
ondersteuningsaanbod dat aansluit op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de persoon in
kwestie. Zij vinden het belangrijk dat er keuzevrijheid is in de ondersteuning. Volgens de
beleidsmedewerker kan de cliënt altijd om een andere consulent vragen als er geen ‘klik’ is met de
huidige consulent.
De gemeente heeft contacten met werkgevers over de uitvoering van de participatiewet, maar dit heeft
tot op heden nog niet geleid tot concrete afspraken over beschikbare functies voor cliënten. De
gemeente werkt (nog) niet met ervaringsdeskundigen en kent ook nog geen cliëntgestuurde
initiatieven.
4.5.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten
Harderwijk
N %

Vindt u dat de werkzaamheden die u nu uitvoert, goed bij u
passen?

Waarom passen de werkzaamheden niet helemaal?

Cliënten
Landelijk
N %

Nee, helemaal niet

1

4

34

5

Een beetje

3

11

111

14

Grotendeels

4

15

260

35

Ja, helemaal

19

70

347

46

Het werk is te makkelijk

-

-

66

19

Het werk is te moeilijk

-

-

11

3

Ik heb andere interesses

3

43

86

25

Ik ben beter in andere werkzaamheden

1

14

33

10

Anders

3

43

150

43

47

Cliënten
Harderwijk
N
Stel dat het niet klikt met uw contactpersoon, kunt u
dan van contactpersoon wisselen?

Heeft u ondersteuning ontvangen van een
ervaringsdeskundige?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Ja

3

27

299

44

Nee

2

18

56

9

Weet ik niet

6

55

321

47

Ja, en dat wil ik ook graag

9

31

308

29

Ja, maar wat mij betreft is dit niet
nodig

1

3

65

6

Nee, daar heb ik ook geen behoefte
aan

14

49

402

37

Nee, maar ik zou dat wel graag
willen

5

17

297

28

Figuur: Ervaringen van cliënten rondom het thema maatwerk, uitgesplitst naar type organisatie

Waar de gemeente aangeeft dat cliënten altijd om een andere contactpersoon kunnen vragen, blijkt dit
in de praktijk niet overal het geval. 5 respondenten (17%) zijn niet tevreden met hun contactpersoon
en zouden willen wisselen, maar dit is niet mogelijk.
Op de vraag of de werkzaamheden die zij nu uitvoeren goed bij hen passen, antwoorden cliënten uit
Harderwijk zeer positief. Waar landelijk gezien nog niet de helft van de cliënten helemaal tevreden is
met de werkzaamheden, is dit in Harderwijk 70%. Nog eens 15% is grotendeels tevreden. Slechts één
respondent geeft aan niet tevreden te zijn.
4.5.3

Conclusie

Van maatwerk in de wijze waarop het LPGGz dat voorstaat is nog niet echt sprake in Harderwijk:
onafhankelijke ondersteuning, inzet van ervaringsdeskundigen en het subsidiëren van cliënt gestuurde
initiatieven. Voor cliënten betekent dit dat zij stevig in hun schoenen moeten staan om hun eigen
belangen te behartigen in gesprek met de gemeente. Iemand erbij betrekken die hun belangen
behartigt is ook een optie.
Aanbevelingen om de toegankelijkheid binnen de gemeente Harderwijk te verhogen zijn:

Stimuleer werkgevers om mensen met een psychische kwetsbaarheid in dienst te nemen en geef
zelf het goede voorbeeld.

Stimuleer cliëntgestuurde initiatieven.

Maak gebruik van de inzet van ervaringsdeskundigen (vanuit de herstelgroepen van GGz
Centraal bijvoorbeeld

Zorg voor onafhankelijke ondersteuning tijdens het gehele re-integratietraject, ook op de
werkplek
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Creëer binnen de gemeente een cultuur waarin het ‘normaal’ is om van consulent te wisselen.
Een ‘klik’ met een begeleider zorgt voor (meer) energie en beweging in de participatierichting.
Zorg voor voldoende variatie in het aanbod (kleine initiatieven) waardoor nieuwe uitdagingen en
maatwerk mogelijk blijven.



4.6

Resultaat

4.6.1 Cijfers rondom in- en uitstroom van de doelgroep
Volgens de beleidsmedewerker zijn er cijfers beschikbaar in de WWB, maar deze zijn niet
gespecificeerd naar de doelgroep mensen met psychische kwetsbaarheden.
4.6.2

Visie gemeente op eigen beleid

De gemeente Harderwijk is er trots op dat ze iedereen die bij hen aanklopt iets kunnen bieden. De
beleidsmedewerker maakt zich echter ook zorgen. De sociale dienst (SDV) krijgt er steeds meer
cliënten bij en moet hen met hetzelfde aantal personeelsleden begeleiden. Dat is niet wenselijk omdat
het ten koste gaat van de kwaliteit. De gemeenteraad zal hier een oplossing voor moeten bedenken.
De GGz-instelling zou ook aandacht hiervoor moeten vragen bij de politiek.
4.6.3

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?

Cliënten
Harderwijk
N %
Heeft de ondersteuning geleid tot werk?

Cliënten
Landelijk
N %

Ja

21

72

390

39

Nee, de werkzaamheden die ik nu doe heb ik zelf gevonden Nee,

5

18

189

18

mijn begeleidingstraject loopt nog

2

7

175

18

Nee, ik heb geen werk

1

3

256

25

Figuur: Heeft de ondersteuning geleid tot werk, in de gemeente en landelijk

Wat helpt juist bij het zoeken naar passend werk?
 Vooral doorzetten
 Anderen die in je geloven
 Zelfvertrouwen
 De begeleiding van een zorgorganisatie
 Deskundigadvies en professionele begeleiding.
 Eigen initiatief en handelen
 Geholpen heeft de snelheid waarmee ik mijn indicatie kreeg, daardoor kon ik snel instromen.
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De tijd: 2002 – 2003 !!
Goede contacten / sociaal netwerk
Het zoeken naar mijn mogelijkheden en kwaliteiten
Iets te zoeken waar mijn passie ligt
Inzien dat je met blijven zitten niet verder komt
Meer tijd
Mijn jobcoach / PB-er
Vrijwilligerswerk dat aangepast is, ik kan het doen op momenten dat het goed met me gaat.

Wat zijn de grootste knelpunten bij het zoeken naar passend werk?
 Psychische problemen.
 Leeftijd
 Incomplete vacaturebank
 Vrijwilligersorganisaties stellen te hoge eisen stellen aan vrijwilligerswerk
 Onbegrip van mensen.
 Mijn niveau is te hoog t.o.v. de aangeboden dagbesteding.
 Te weinig opleiding / geen diploma
 Cultuurverschillen / geloofsovertuiging
 Als men weet dat je een GGZ achtergrond hebt, wordt je niet snel aangenomen
 Veel tijd nodig om ingewerkt te raken.
 Er is te weinig vraag naar mijn capaciteiten
 Er was niet altijd iemand beschikbaar om voor me te zoeken
 Gebrek aan discipline / niet op komen dagen.
 Ik wist niet wat ik kon en/of wilde doen. Dat moest ik eerst ontdekken.
 Mijn lichamelijke gezondheid
 Ziekteverzuim. Ik was geen stabiele factor voor de organisatie.
 Zoeken naar juiste hoeveelheid werk en een ritme om op tijd te kunnen komen.
Cliënten geven aan organisaties die ondersteunen bij het zoeken naar passend werk het gemiddelde
rapportcijfer van 6,6.
Ze hebben voor deze organisaties nog de volgende tips:
 Kijk naar het individu, wat haar/zijn mogelijkheden zijn.
 Wees eerlijker tegen elkaar. Communiceer open en eerlijk.
 Stel het bedrijfsresultaat niet op de voorgrond.
 Luisteren of men bepaald werk wel of juist niet wil doen.
 Passend werk aanbieden/zoeken samen met cliënt
 Vooral zo doorgaan.
 Re-integratiecoachen moeten een persoonlijk gesprek voeren met cliënt.
 Veranderingen binnen de organisatie doorgeven aan cliënten, bijv. wisselingen van coachen
door vertrek.
4.6.3

Conclusie

De gemeente Harderwijk is op weg met het in beeld krijgen van de doelgroep mensen met een
psychische kwetsbaarheid, maar hierin moet nog een slag geslagen worden. Dit rapport biedt al een
eerste inzicht in de knelpunten die cliënten ervaren bij het zoeken naar passend werk.
Cliënten zijn tevreden over de ondersteuning die zij krijgen. 72% geeft aan dat de ondersteuning heeft
geleid tot werk. Landelijk gezien is het gemiddelde 39%. In de toelichting van de cliënten vallen twee
redenen op waardoor mensen passend werk gevonden hebben. Enerzijds is dat de begeleiding van
diverse instellingen en organisaties. Anderzijds zijn de (eigen) drijfveren van de cliënten van groot
belang. Een respondent verwoordt goed wat voor vele cliënten nodig is om te slagen op de zoektocht
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naar werk: "Vooral doorzetten. Je niet af laten schrikken. Verschillende wegen bewandelen, maar
vooral een lange adem hebben".
Cliënten benoemen als knelpunten: vermoeidheid, communicatieproblemen, concentratieproblemen
en het feit dat ze door een hoog ziekteverzuim geen stabiele factor zijn voor de werkgever. Enkele
cliënten formuleren het ook algemeen. Ze hebben de ervaring dat ze door hun psychische problemen
geen werk kunnen vinden. Daarbij is het niet duidelijk of dit een algemeen stigma is, of dat de
werkgevers door directe beperkingen tegen gehouden worden. Zij geven de organisaties die hen
ondersteunen bij het zoeken naar passend werk een 6,6 als rapportcijfer.
Aanbevelingen die de resultaten in de gemeente Harderwijk kunnen bevorderen:

Zorg voor inzicht in de cijfers waardoor gerichter gestuurd kan worden op mensen met een
psychische kwetsbaarheid. De participatie van deze mensen vraagt andere, nieuwere
werkwijzen die (nog) ontdekt moeten worden.

Geef de politiek ‘een kijkje in de keuken’ en laat hen zien wat de gevolgen zijn van een tekort aan
personeel: de kwaliteit van begeleiding (en participatie) van bewoners met een psychische
kwetsbaarheid is in het geding.

Kijk naar het individu, de mens, en naar zijn mogelijkheden en zorg voor voldoende maatwerk en
afstemming in de keten. Neem daarom als gemeente de regie en laat niet de keten (werkgevers,
aanbieders) bepalen hoe een traject eruit ziet.
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Hoofdstuk 5

5.1

Nunspeet

Algemene resultaten

Hieronder volgt een overzicht van de kenmerken van alle respondenten, op regionaal en op landelijk
niveau. Daaronder volgt een overzicht van de ontvangen ondersteuning die de doelgroep heeft
gekregen.

Cliënten
Nunspeet
N
Aantal ingevulde vragenlijsten

%

N

21

Leeftijd

Cliënten
Landelijk
%

1134

16 tot en met 25 jaar

2

10

96

9

26 tot en met 35 jaar

2

10

219

19

36 tot en met 45 jaar

4

20

268

24

46 tot en met 55 jaar

4

20

325

29

56 tot en met 65 jaar

6

30

181

16

Ouder dan 65

2

10

32

3

Arbeidssituatie

Geen werk

5

24

194

17

Onbetaald werk (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk)

3

14

268

24

Vrijwilligerswerk met vergoeding

1

5

129

12

Begeleid werk bij een sociale werkplaats

2

9

160

14

Begeleid werk bij een bedrijf

3

15

51

5

Regulier betaald werk

-

-

75

6

Met pensioen

1

4

21

2

Anders

6

29

221

20

Tabel: Gegevens van de respondenten

Cliënten
Nunspeet
N
Met welke organisaties heeft u te maken (gehad)?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Over welke organisatie gaat u de volgende vragen invullen?

Cliënten
Landelijk

%

N

%

Dagbestedingscentrum

-

156

Re-integratiebureau

-

152

Sociale werkplaats

-

93

Werkplein van de gemeente

-

88

Sociale dienst van de gemeente

-

97

Anders

-

167

Dagbestedingscentrum

4

19

284

25

Re-integratiebureau

2

10

189

17

Sociale werkplaats

2

9

189

16

Werkplein van de gemeente

-

-

73

7

Sociale dienst

-

-

93

8

Geen van bovenstaande

13

62

305

27

52

Wanneer heeft u ondersteuning gekregen van die organisatie?

Ik krijg op dit moment nog ondersteuning

5

56

421

52

Dit was tot 1 jaar geleden

1

11

93

11

Dit was tussen de 1 en 2 jaar geleden

1

11

77

10

Dit was tussen de 2 en 3 jaar geleden

-

-

84

10

Dit was meer dan 3 jaar geleden*

2

22

137

17

Tabel: Algemene resultaten over de ontvangen ondersteuning
* Respondenten met dit antwoord werden uitgesloten van het verdere onderzoek.

De volgende organisaties werden genoemd door respondenten over waar zij momenteel door worden
begeleid in hun zoektocht naar werk’:
Dagbestedingscentrum:
 Da Vinci
 Participatiehuis ZON
 De Stee in Nunspeet
 De Veluwe Heuvel-Nunspeet.
 De Wissel
 Je maintendrai - zorgboerderij
 Werk Centraal
Re-integratiebureau:
 Inserto
 Tactori
 Talenta-Nunspeet
 UWV
Sociale werkplaats:
 Inclusief groep
Anders:
 Interaktcontour
 SWO- Nunspeet
 Vrijwilligerssteunpunt Nunspeet
 Ambulante hulpverlening Midden Nederland

Figuur 1.1: Zoektocht naar passend werk van de (o)ggz doelgroep, in de gemeente en landelijk
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5.2

Kennis bij de betrokken partijen

Ieder mens heeft talenten, mogelijkheden en ambities. Soms zijn talenten en beperkingen twee zijdes
van dezelfde medaille; denk bijvoorbeeld aan iemand met ADHD die zich moeilijk kan concentreren,
maar ook extra creativiteit inbrengt; of iemand met autisme die moeilijk omgaat met veel prikkels,
maar zich sterk kan focussen op specifieke taken. Sociale activering en toeleiding naar werk hebben
de grootste kans van slagen wanneer eigen talenten, mogelijkheden en ambities het uitgangspunt te
zijn. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zijn tijdens het ziekteproces talenten en ambities
ondergesneeuwd en is alle aandacht uitgegaan naar (het omgaan met) de kwetsbaarheden. Het is
dan belangrijk om de talenten en ambities weer te herkennen en te activeren. Mensen aan werk
helpen is niet voldoende. Ieder mens verdient ook werk dat voldoende uitdaagt, aansluit op de eigen
motivatie, ambities en mogelijkheden. Andersom dient men reëel oog te hebben voor beperkingen die
sommige aandoeningen met zich mee brengen. In veel gevallen is sprake van een beperkte
belastbaarheid. Als de samenleving echt ruimte wil scheppen voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid, dan accepteert men ook de beperkingen die mensen met zich meebrengen en zoekt
men samen oplossingen om daarmee om te gaan. Belangrijk is dat een reëel beeld ontstaat van de
mogelijkheden en beperkingen die mensen met een aandoening in hun dagelijks leven ondervinden.
5.2.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

De doelgroep GGZ is wat betreft het thema werk nieuw voor de gemeente. De gemeente wil haar
kennis van de doelgroep rondom dit thema vergroten. De periode voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de participatiewet heeft voornamelijk in het teken gestaan van het regelen om de
formele kant van de wet. Pas nu ontstaat voor de gemeente ruimte om zich een goed beeld te vormen
van de doelgroep.
Eén van de mogelijkheden om kennis op te doen, zijn directe contacten met de GGz-doelgroep. De
gemeente geeft aan dat er regelmatig contact is met de Wmo-raad, hierbij is de participatiewet een
apart thema. De Wmo-raadsleden die zich hierin hebben verdiept worden door de beleidsambtenaar
in een vroeg stadium betrokken bij het te ontwikkelen beleid. Verder zijn er vanuit de Wet Werk en
Bijstand en de Sociale Werk Voorziening (SWV) contacten met individuele cliënten. De SWV heeft
een regionale cliëntenraad. Er vinden geen gesprekken plaats met ervaringsdeskundigen.
De gemeente is zich aan het oriënteren op mogelijkheden om de klantmanagers van de afdelingen
Sociale Zaken en Wmo trainingen aan te bieden die hen meer kennis geven over Wmo-doelgroepen,
waaronder de doelgroep (O)GGZ. Deze trainingen zullen extern ingekocht worden.
Op de dag van het interview met de gemeente Nunspeet zijn de cijfers over de doelgroep bekend
gemaakt. Inhoudelijke bestudering van deze cijfers volgt in de komende weken.
5.2.2

Hoe ervaren cliënten dit beleid?

Cliënten
Nunspeet
N
Weet uw contactpersoon wat uw sterke kanten zijn?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Nee, helemaal niet

-

-

63

10

Een beetje

1

17

135

20

Grotendeels

3

50

232

35

Ja, helemaal

2

33

231

35
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Houdt uw contactpersoon rekening met uw sterke kanten?

Weet uw contactpersoon wat uw minder sterke kanten zijn?

Houdt uw contactpersoon rekening met uw minder sterke kanten?

Nee, helemaal niet

-

-

83

12

Een beetje

1

25

114

18

Grotendeels

1

25

224

33

Ja, helemaal

2

50

244

37

Nee, helemaal niet

-

-

72

11

Een beetje

-

-

124

19

Grotendeels

1

20

243

36

Ja, helemaal

4

80

225

34

Nee, helemaal niet

-

-

84

13

Een beetje

1

25

115

17

Grotendeels

1

25

216

33

Ja, helemaal

2

50

244

37

55

Figuren: Kennis bij de partijen over de doelgroep, uitgesplitst naar type organisatie

Als gekeken wordt naar de interviews met cliënten dan valt op dat maar een klein percentage van alle
cliënten de vragen over het beleid van de gemeente heeft ingevuld.
Het merendeel van de cliënten geeft aan dat de contactpersoon weet wat hun sterke en minder sterke
kanten zijn en dat hier ook rekening mee wordt gehouden.
Wat verder opvalt, is dat de meeste respondenten deze vragen hebben beantwoord over hun
contactpersoon van het re-integratiebureau. Verder worden dagbestedingscentrum en sociale
werkplaats genoemd.
5.2.3

Conclusie

De gemeente heeft zich tot op heden nog onvoldoende verdiept in de mogelijkheden en beperkingen
van de (O)GGZ-doelgroep als het gaat om werk. Men ziet hiervan wel de noodzaak in en is
voornemens om hierin op korte termijn concrete stappen te gaan zetten.
Voor cliënten betekent dit dat zij in gesprek met de gemeente duidelijk moeten maken wat hun
ziektebeeld inhoudt. Zoals welke mogelijkheden en beperkingen de ziekte met zich meebrengt en
welke ondersteuning zij nodig hebben. Een goede voorbereiding is van belang.

5.3

Ketenregie

Op lokaal niveau is een brede range aan voorzieningen en ondersteuningsvormen gewenst op het
gebied van (arbeidsmatige) dagbesteding en werk, zodat mensen ieder op hun eigen niveau kunnen
instappen en in eigen tempo kunnen doorgroeien. Dit vraagt om een goede aansluiting van
voorzieningen vanuit zorg, onderwijs en arbeid, zodat er goede doorstroommogelijkheden ontstaan.
Andersom zullen er goede terugvalmogelijkheden moeten zijn voor wanneer het (tijdelijk) slechter met
iemand gaat.
Afstemming en samenwerking tussen organisaties op het gebied van (ondersteuning bij) werk zijn
noodzakelijk. Dit geldt zowel op beleidsniveau als op individueel uitvoerend niveau. Op individueel
niveau is één persoon gewenst die als aanspreekpunt en coördinatiepunt fungeert. Mensen moeten
probleemloos kunnen bewegen van de ene naar de andere schakel. Waar mensen hulp nodig
hebben om werk te verkrijgen, zal vaak ook (tijdelijk) hulp nodig zijn om werk te behouden.
Snelheid en resultaatgerichtheid zijn essentieel bij re-integratietrajecten. Er mag geen sprake zijn van
vertragingen als gevolg van bureaucratie, wachtlijsten, lange procedures en overdracht tussen
organisaties.
5.3.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Binnen de gemeente Nunspeet wordt gewerkt met de participatieladder. Deze ladder bestaat uit zes
treden, van geïsoleerd thuis zitten tot het hebben van een reguliere baan. Met dit instrument kan
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inzichtelijk gemaakt worden op welke trede iemand zich bevindt en wat voor daginvulling hierbij
passend is. De klantmanager bemiddelt vervolgens richting een concrete werk(ervarings)plek.
Het is nog niet exact helder hoe de coördinatie voor cliënten die te maken krijgen met de
participatiewet geregeld wordt vanaf 1 januari 2015. Waarschijnlijk zal dit vanuit de basisteams
plaatsvinden. Indien de arbeid de voornaamste ondersteuningsvraag is, zal worden doorverwezen
naar het basisteam Werk. Op basis van het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ zal de eerste
contactpersoon de regie voeren en aanspreekpunt zijn voor zowel andere professionals als de cliënt.
Omdat aard en omvang van de doelgroep nog onvoldoende in beeld zijn, is het nog niet mogelijk om
in te schatten of het huidige aanbod van werk(ervarings)plekken passend is. Er loopt momenteel een
onderzoek naar de mogelijkheden van het regionale SW-bedrijf rondom de participatiewet. In de regio
heerst de tendens om dagbesteding meer arbeidsmatig in te richten.
De gemeente heeft geen sturende rol als het gaat om arbeidsparticipatie van de (O)GGZ-doelgroep.
Wel kan de gemeente stimulerende regelingen treffen die de kans op werk vergroten, zoals
looncompensatie of financiering van werkbegeleiding.
In de praktijk ziet de gemeente dat maar weinig werkgevers een tijdelijk gesubsidieerde plaatsing
omzetten in een reguliere baan. Vaak blijkt namelijk dat cliënten toch teveel begeleiding nodig hebben
en hun loonwaarde te laag ligt.
Een aandachtspunt vormt de verhouding tussen de gemeentelijke- en regionale keten. De gemeente
Nunspeet heeft veel van doen met regionaal opererende bedrijven die niet in Nunspeet gevestigd zijn.
Het is de vraag wie hier de regie voert en hoe dit vormgegeven gaat worden.
5.3.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten
Cliënten
Nunspeet Landelijk
N

Kijkt uw contactpersoon met u naar
mogelijkheden om verder te komen in
het werk?

Biedt uw contactpersoon u andere
mogelijkheden aan als het tijdelijk wat
slechter met u gaat?

Nee, daar heb ik geen behoefte
aan

1

Nee, maar ik zou dat wel graag
willen

%

N
20

%

168

26

-

- 135

20

Soms

-

- 134

21

Ja, helemaal

4

80

220

33

Nee, ik heb hier ook geen
behoefte aan

2

40

163

25

Nee, maar ik zou dat wel graag
willen

-

- 172

27

Ja

3

60

314

48

57

Figuren: Ervaringen van cliënten bij ketenregie, uitgesplitst naar type organisatie

Voor de vragen rondom het beleid op ketenregie geldt dat maar weinig cliënten deze beantwoord
hebben in de vragenlijst. Hierdoor is het lastig om algemene uitspraken te doen. Wel geeft een ruime
meerderheid aan dat hun contactpersoon samen met hen kijkt naar mogelijkheden om verder te
komen in het werk, namelijk 80% in tegenstelling tot 33% landelijk. Of er ook mogelijkheden worden
geboden indien het tijdelijk slechter gaat, is verschillend. Iets minder dan de helft van de cliënten uit
Nunspeet geeft aan dat dit niet het geval is en dat zij hier ook geen behoefte aan hebben; iets meer
dan de helft geeft aan dat dit wel het geval is. Dit is vergelijkbaar met de landelijke cijfers. |lleen geeft
in Nunspeet ongeveer een kwart van de cliënten aan wel behoefte te hebben aan deze
mogelijkheden.
5.3.3

Conclusie

De gemeente lijkt nog niet echt intensief de regie te voeren over de hele keten van voorzieningen. Op
dit moment is dit nog een zoektocht voor de gemeente.
De keten zal bovendien naar verwachting nog niet sluitend zijn in januari 2015. Dit betekent voor
cliënten dat zij als een co-creator vorm moeten geven aan hun eigen werkbegeleidingstraject. Een rol
als co-creator zal echter niet voor alle cliënten haalbaar zijn. Het vraagt om specifieke competenties
die, kijkend naar de persoon of naar de aard van de psychische problematiek, niet op voorhand bij
iedereen aanwezig is.

5.4

Toegankelijkheid

Een veilige en toegankelijke omgeving is essentieel bij het uitvoeren van sociale activiteiten en bij het
verrichten van onbetaald of betaald werk. Dit betekent een omgeving waarin iemand mag zijn wie hij
is, waarin ruimte is voor mensen die zich misschien anders gedragen of een andere manier van
werken hebben. Begeleiding op de werkplek kan van een externe jobcoach komen, maar soms nog
beter van een naaste collega, een leidinggevende of (bij kleine bedrijven) de werkgever zelf. Soms
zijn letterlijk aanpassingen in de fysieke omgeving nodig om een veilige omgeving te creëren,
bijvoorbeeld wanneer iemand zeer gevoelig is voor prikkels.
5.4.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

De gemeente geeft aan dat zij naar werkgevers toe slechts een stimulerende rol heeft als het gaat om
het in dienst nemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De gemeente kan stimulerende
maatregelen treffen die drempelverlagend werken. Voorbeelden hiervan zijn het geven van
voorlichting, het aanbieden van ondersteuning en het treffen van financiële regelingen.
De gemeente Nunspeet is vooruitlopend op de participatiewet betrokken bij het regionale werkbedrijf
Stedenvierkant. Vanuit dit Stedenvierkant heeft de gemeente bezoeken afgelegd bij werkgevers om
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hen te informeren over de veranderende wetgeving. Tot op heden wordt onderscheid gemaakt tussen
lokale, bovenlokale en regionale werkgevers, welke zijn verdeeld tussen de gemeente, het UWV en
het regionale SW-bedrijf. Voor de toekomst moet dit nog opnieuw ingevuld worden; wie gaat wat
doen?
Wat betreft voorlichting maakt de gemeente gebruik van websites, folders en persoonlijke voorlichting
door klantmanagers. Dit is echter nog verzuild naar de drie huidige wetten; AWBZ, Wmo en WWB.
Voorlichting geven wordt hierdoor bemoeilijkt. In de toekomst is het de wens van de gemeente om
klanten geïntegreerd voorlichten over de drie nieuwe wetten.
Verder maakt de gemeente gebruik van de formulieren van www.werk.nl welke klanten zelf invullen
via hun DigiD. Bij vragen kan men dan de klantmanager raadplegen. Er vindt echter geen check
plaats of cliënten de formulieren begrijpen.
5.4.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten Cliënten
Nunspeet Landelijk
N

Heeft uw contactpersoon aandacht voor het
omgaan met verlies van mogelijkheden en
toekomstperspectief en zoekt hij/zij mee naar
nieuwe wegen en mogelijkheden?

Heeft u persoonlijke ondersteuning bij het werken.
Bijvoorbeeld van een werkbegeleider, een jobcoach
of maatje?

Legt uw contactpersoon u zaken duidelijk uit?

Als u niet reageert op schriftelijke verzoeken of
afspraken van uw contactpersoon niet nakomt,
informeert de contactpersoon u dan eerst
persoonlijk, voordat er sancties volgen?

%

N

%

Ja

5

83 364

55

Nee, ik heb hier ook
geen behoefte aan

1

17 122

19

Nee, maar ik zou dat wel
graag willen

-

- 174

26

Nee, daar heb ik ook geen
behoefte aan.

5

31 168

22

Nee, maar ik zou dat wel
graag willen

2

13

80

11

Ja, en dat wil ik ook
graag

7

44 449

59

Ja, maar wat mij
betreft is dit niet nodig

2

12

57

Nee, helemaal niet Een

-

-

48

7

beetje

-

-

84

13

Grotendeels

4

67 196

30

Ja, helemaal

2

33 333

50

Ja, ik word eerst
persoonlijk benaderd

3

50 267

40

Nee, er volgen
meteen sancties

-

Ik heb geen ervaring met
deze situatie

3

-

8

34

5

50 371

55

59

Figuren: Ervaringen van cliënten rondom toegankelijkheid, uitgesplitst naar type organisatie

Van de cliënten uit Nunspeet geeft 83% aan dat hun contactpersoon aandacht heeft voor verlies van
mogelijkheden en toekomstperspectief en dat hij/zij mee zoekt naar nieuwe wegen en mogelijkheden.
Landelijk ligt dit percentage op 55%.
Iets minder dan de helft van de Nunspeetse respondenten (44%) geeft aan persoonlijke
ondersteuning te hebben bij het werken en dit ook graag te willen, tegenover 59% landelijk.
Daarentegen geeft ook 31% van de responden uit Nunspeet aan dit niet te hebben en hier ook geen
behoefte aan te hebben, tegenover 22% landelijk.
Alle respondenten uit Nunspeet geven aan dat hun contactpersoon zaken grotendeels (67%) of
helemaal (33%) duidelijk uitlegt. Landelijk is dit totaal percentage 80%. Nunspeet doe het dus erg
goed op dit punt.
Bij het niet reageren op schriftelijke verzoeken of het niet nakomen van afspraken door cliënten uit
Nunspeet geeft de helft aan eerst persoonlijk te worden benaderd door de contactpersoon alvorens
sancties volgen. De andere helft geeft aan geen ervaring te hebben met deze situatie. Landelijk is dit
nagenoeg hetzelfde.
5.4.3

Conclusie

De gemeente heeft contacten gelegd met werkgevers over de uitvoering van de participatiewet, maar
dit heeft tot op heden nog niet geleid tot concrete afspraken over beschikbare functies voor cliënten.
Wat betreft de toegankelijkheid van de informatie die verstrekt wordt door de gemeente valt te
concluderen dat hier (nog) geen uitzonderlijke aandacht aan is besteed. Wel staat de gemeente
ervoor open om vragen van cliënten te beantwoorden en hen te ondersteunen bij het invullen van
formulieren. Voor cliënten betekent dit dat zij zelf actief om hulp en ondersteuning moeten vragen bij
het invullen van formulieren.
5.5

Maatwerk

Maatwerk is gewenst. Er is behoefte aan een gevarieerd werk- en ondersteuningsaanbod dat
aansluit op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de persoon in kwestie en ook op het vaak wisselend - verloop van de aandoening. In het werk kunnen uiteenlopende en wisselende
aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld op de werkplek, de werktijden, de organisatie van het werk,
enzovoort. Werktijden van 9 tot 5 zijn niet altijd wenselijk. Bij sommige mensen zal men er rekening
mee moeten houden dat slechte en goede periodes elkaar afwisselen. Dit vraagt van ondersteuners,
werkgevers en andere betrokkenen een persoonlijke, individuele aanpak en creativiteit in het vinden
van oplossingen. Maatwerk in arbeidsondersteuning veronderstelt een integrale benadering. Waar
nodig is ook aandacht voor ondersteuningsvragen op andere levensterreinen, bijvoorbeeld huisvesting
of zelfredzaamheid.
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5.5.1

Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

Binnen de gemeente Nunspeet bevinden zich zowel gesubsidieerde (servicepunt vrijwilligers, het
repaircafé en dagbesteding de Stee) als niet gesubsidieerde (Participatiehuis ZON) initiatieven om
o.a. mensen met een psychische kwetsbaarheid te laten participeren. Het gaat hier echter niet om
cliëntgestuurde initiatieven.
Mensen krijgen tijdens het gehele re-integratietraject ondersteuning van of via de gemeente. Deze
ondersteuning is in die zin niet onafhankelijk. Ook hebben mensen in de huidige WWB geen keuze in
wie hen begeleidt. Er is geen optie om te wisselen van begeleider als er geen klik is tussen
klantmanager en cliënt. Er is wel de mogelijkheid om iemand mee te nemen naar het gesprek met de
gemeente of het UWV.
De gemeente maakt onderscheid tussen het hebben van regie en keuzevrijheid. In de toekomst heeft
de cliënt eigen regie het mede opstellen van het plan van aanpak. Hierin is het vinden en behouden
van werk leidend, maar wordt wel zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren en
mogelijkheden van de cliënt.
Wat betreft arbeidsbeperking hanteert de gemeente een aantal categorieën waarin cliënten zijn
ingeschaald. Deze beoordeling wordt door de klantmanager gedaan en kan variëren van ‘kansrijk op
de arbeidsmarkt’ tot ‘onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt’. Cliënten kunnen van categorie
wisselen, dit geldt zowel indien het tijdelijk slechter met hen gaat als wanneer het juist beter met hen
gaat. Het gaat hierbij dan ook om maatwerk. De gemeente werkt hierin samen met een uitzendbureau
dat wordt betaald om extra begeleiding te bieden.
5.5.2

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?
Cliënten Cliënten
Nunspeet Landelijk
N

Vindt u dat de werkzaamheden die u nu
uitvoert, goed bij u passen?

Waarom passen de werkzaamheden niet
helemaal?

%

N

%

Nee, helemaal niet

1

34

5

Een beetje

2

13 111

14

Grotendeels

4

25 260

35

Ja, helemaal

9

56 347

46

Het werk is te makkelijk

1

17

66

19

Het werk is te moeilijk

-

-

11

3

6

Ik heb andere interesses

2

33

86

25

Ik ben beter in andere werkzaamheden

-

-

33

10

Anders

3

50 150

43

Cliënten Cliënten
Nunspeet Landelijk
N
Stel dat het niet klikt met uw
contactpersoon, kunt u dan van
contactpersoon wisselen?
Heeft u ondersteuning ontvangen van een
ervaringsdeskundige?

%

N

%

Ja

3

50

299

44

Nee

-

-

56

9

Weet ik niet

3

50

321

47

Ja, en dat wil ik ook graag

1

6 308

29

Ja, maar wat mij betreft is dit niet
nodig

-

-

65

6

Nee, daar heb ik ook geen behoefte
aan

13

76

402

37

Nee, maar ik zou dat wel graag
willen

3

18

297

28

61

Figuur: Ervaringen van cliënten rondom het thema maatwerk, uitgesplitst naar type organisatie

Op de vraag of de werkzaamheden die zij nu uitvoeren goed bij hen passen, antwoorden cliënten uit
Nunspeet dat dit helemaal (56%), grotendeels (25%), een beetje (13%) of helemaal niet (6%) het
geval is. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de landelijke cijfers. Van de cliënten die hebben
aangegeven dat het werk niet bij hen past, geeft 33% aan dat zij andere interesses hebben. Het werk
is te gemakkelijk voor 17% van de cliënten. Tot slot geeft de helft van de cliënten nog aan dat er een
andere reden is dat het werk niet passend is, waaronder privé omstandigheden en dat het huidige
werk niet hetgeen is dat diegene het liefst doet.
Als het niet klikt met de contactpersoon dan kun je van contactpersoon wisselen, geeft 50% van de
cliënten uit Nunspeet aan. De overige 50% geeft aan dit niet te weten. Deze cijfers zijn vergelijkbaar
met de landelijke cijfers. Op de vraag of men ondersteuning heeft gekregen van een
ervaringsdeskundige antwoordt 6% dat dit zo was en ook wenselijk was tegenover 29% landelijk. De
antwoordoptie 'nee, daar heb ik ook geen behoefte aan’ werd door 76% van de respondenten
aangegeven, tegenover 37% landelijk. Tot slot gaf 18% van de cliënten aan deze ondersteuning niet
te hebben gehad, maar hier wel behoefte aan te hebben, tegenover 28% landelijk.
5.5.3

Conclusie

Van maatwerk in de wijze waarop het LPGGz voorstaat is geen sprake: onafhankelijke ondersteuning,
inzet van ervaringsdeskundigen en het subsidiëren van cliënt gestuurde initiatieven.
Voor cliënten betekent dit dat zij stevig in hun schoenen moeten staan om hun eigen belangen te
behartigen in gesprek met de gemeente. Iemand erbij betrekken die hun belangen behartigt is ook
een optie.

5.6

Resultaat

5.6.1

Cijfers rondom in- en uitstroom van de doelgroep

Er zijn wel cijfers beschikbaar in de WWB, maar deze zijn niet gespecificeerd naar de doelgroep
mensen met psychische kwetsbaarheden.
5.6.2

Visie gemeente op eigen beleid

De gemeente Nunspeet is er trots op dat hun klantmanagers maatwerk leveren aan cliënten. Daarbij
gaat het niet alleen om het uitvoeren van een bezuinigingsmaatregel, maar ook om het motiveren van
cliënten om zichzelf op een hoger plan te zetten.
Verder heeft de gemeente Nunspeet als enige gemeente in de regio een arbeidsdeskundige in dienst.
Zij heeft kennis en kunde met betrekking tot de persoon, zijn problematiek en zijn loonwaarde.
Hierdoor kan snel en efficiënt gewerkt worden.
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Er zijn ook zaken die volgens de gemeente beter kunnen. Zo ook de financiering van de
participatiewet. Er is door het Rijk namelijk fors bezuinigd op de uitvoering van deze wet vanaf 1
januari 2015. Daarnaast komen er voor de gemeente nog extra kosten bij. Het SW-bedrijf zal in de
toekomst niet meer kostendekkend zijn en de gemeente is verplicht om een periode het
overgangsrecht toe te passen bij haar cliënten. Deze financiering is nog een complex vraagstuk.
5.6.3

Hoe ervaren de cliënten dit beleid?

Cliënten
Nunspeet
N
Heeft de ondersteuning geleid tot werk?

%

Cliënten
Landelijk
N

%

Ja

10

56

390

39

Nee, de werkzaamheden die ik nu doe heb ik zelf gevonden

1

5

189

18

Nee, mijn begeleidingstraject loopt nog

3

17

175

18

Nee, ik heb geen werk

4

22

256

25

Figuur 6.1: Heeft de ondersteuning geleid tot werk, in de gemeente en landelijk

Wat helpt juist bij het zoeken naar passend werk?
 Werkbegeleider
 Werkplek die prikkelarm is.
 Geduld met mij
 Contact tussen SPV-er en mij
 Samen naar werk zoeken.
 Geholpen heeft om onder begeleiding vanuit zorginstelling de eerste stap onder te zetten
 Kijken naar mijn krachten en motivatie.
 Het buiten de vier muren kijken waardoor ik meer onder de mensen wilde zijn.
 Oriënteren en uitzoeken
 Scholing / opleiding
Wat zijn de grootste knelpunten bij het zoeken naar passend werk?
 Angsten en onzekerheid.
 Tempo waarin de werkzaamheden moeten worden verricht
 Mijn geheugen
 Alles zelf uit te moeten zoeken en daarin geen of weinig ondersteuning.
 Traject is te lang geweest.
 Onduidelijkheid gezien transitie.
 Het stigma dat nog steeds op de psychiatrie rust.
 Lichamelijke beperkingen
 Mijn ziektebeeld: Wisselend gedrag.
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Niet serieus genomen worden en niet goed luisteren
Wachtlijst van 3 jaar.
Weinig structuur in leven hebben en dit toch nodig hebben
Werkomgeving moet prikkelarm zijn.

Cliënten geven aan organisaties die ondersteunen bij het zoeken naar passend werk een gemiddelde
rapportcijfer van 8,0.
Ze hebben voor deze organisaties nog de volgende tips:
 Laat een mens in zijn waarde.
 Neem mensen serieus.
 Zorg voor meer niveauverschil in de werkzaamheden.
 Werk moet meer uitdaging hebben.
Opvallend is vooral dat in Nunspeet meer mensen dan het landelijk gemiddelde aangeven dat de
ondersteuning die zij hebben gekregen, tot werk hebben geleid. Hierbij moet het begrip ‘werk’ ruim
worden opgevat: cliënten ervaren arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk ook als werk.
Niettemin zit deze groep mensen blijkbaar op een plek die bij hen past en waarbij ze zinvol bezig zijn
te re-integreren.
In de zoektocht naar werk zijn twee factoren duidelijk helpend: het samen met de cliënt onderzoeken
wat hij kan en wil, én het onderzoeken welke werkplek vervolgens het meest geschikt is. Cliënten
ervaren professionele steun hierbij als een belangrijkste succesfactor.
Als knelpunt bij het vinden van passend werk wordt genoemd dat de psychische en lichamelijke
beperkingen te nadrukkelijk aanwezig zijn en daarom een belemmerende rol spelen in het kunnen
uitoefenen van een functie. Daarnaast blijkt het lastig te zijn om werkplekken aan te passen aan deze
beperkingen. Ook het wisselvallige ziektepatroon en daarmee de wisselvallige inzetbaarheid wordt als
een probleem genoemd.
5.6.3

Conclusie

De gemeente Nunspeet is goed op weg in het in beeld krijgen van de doelgroep mensen met een
psychische kwetsbaarheid, maar hierin moet ook nog een slag gemaakt worden.
De insteek van de gemeente is om de doelgroep te motiveren om zichzelf op een hoger plan te zetten
en hierbij uit te gaan van maatwerk. De inzet van een arbeidsdeskundige binnen de gemeente draagt
hier in positieve zin aan bij.
Het precieze beleid en de daarmee samenhangende werkwijze vanaf 1 januari 2015 is in november
2014 nog niet helemaal helder. Wel is de gemeente Nunspeet op diverse gebieden actief aan het
zoeken naar mogelijkheden om alles geregeld te krijgen. Het bieden van maatwerk en ondersteuning
zijn sleutelwoorden die telkens terugkeren in gesprek met de gemeente.
Vanuit de door cliënten ingevulde vragenlijsten blijkt dat men over het algemeen redelijk tevreden is
met het beleid vanuit de gemeente. In sommige gevallen is het echter lastig om hier algemene
uitspraken over te doen, omdat maar weinig respondenten de vraag hebben beantwoord.
Over het algemeen wijken de cijfers uit de gemeente Nunspeet niet veel – of anders in positieve zin af van de landelijke cijfers.
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Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen van het Onderzoeksteam
voor de regio Noord-west Veluwe

In de voorgaande hoofdstukken heeft u kunnen lezen hoe GGz-cliënten en gemeenten in Elburg,
Ermelo, Harderwijk en Nunspeet aankijken tegen het vinden en houden van werk. Hierbij is elke
gemeente apart onder de loep genomen. Maar er is ook een aantal zaken opgevallen die niet aan één
van deze specifieke gemeenten gebonden zijn.
Het Onderzoeksteam Maatschappelijke Zorg Noord-west Veluwe heeft daarom gekeken wat nu de
‘overall‘ conclusies zijn die zij kan trekken voor de regio Noord-west Veluwe. Deze worden hieronder
besproken en waar mogelijk voorzien van een advies. Voor de herkenbaarheid houden we hierbij de
volgorde aan van de hoofdstukindeling die het LPGGz hanteert, te weten de thema’s: Algemeen,
Kennis, Ketenregie, Toegankelijkheid, Maatwerk en Resultaten.

6.1

Thema Algemene resultaten

In Noord-west Veluwe duurt de zoektocht naar passend werk beduidend korter dan bij cliënten elders
in het land. De helft vindt namelijk binnen 1 jaar passende werkzaamheden, tegenover een kwart van
de mensen landelijk. Dit is een positief gegeven, waarvoor meerdere verklaringen te bedenken zijn.
Op de eerste plaats wonen in de regio - in vergelijking met andere gebieden in het land - redelijk veel
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit hangt samen met het feit dat de regio een relatief
hoge concentratie zorginstellingen kent die psychiatrische hulp bieden. Dit zou logischerwijs met zich
meebrengen dat ook het aanbod op gebied van dagbesteding en arbeid groter is dan elders in het
land, omdat de vraag nu eenmaal pregnant aanwezig is in de regio. Dit aanbod is ook divers, wat
maakt dat het goed mogelijk is om op het gebied van arbeidsparticipatie maatwerk te leveren aan
mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Op de tweede plaats zegt het ook iets over de cultuur in de regio en de wijze waarop mensen met
elkaar omgaan. Noord-west Veluwe is een overwegend christelijk plattelandsgebied. Van oudsher zijn
mensen gewend om elkaar bij te staan, zowel omdat de regio dun bevolkt is alswel omdat het geloof
medemenselijkheid en hulp bieden aan de zwakkeren voorstaat. Veel mensen in de regio werken ook
met kwetsbare medemensen. Omdat men elkaar kent, zijn de lijntjes kort en persoonlijk. Het contact
wordt meer dan elders in het land gekenmerkt door gelijkwaardigheid, nabijheid en betrokkenheid.

6.2

Thema Kennis bij betrokken partijen

In het algemeen zeggen cliënten in de Noord-west Veluwe dat degene die hen begeleidt in hun
zoektocht goed rekening houdt met hun sterke en zwakke kanten.
Dit wordt door de leden van het onderzoeksteam herkend, al heeft niet iedereen uit het team zelf
positieve ervaringen op dit punt. Als aandachtspunt hierbij wordt door de leden meegegeven dat de
aandacht voor de sterke en zwakke punten van mensen vooral in het begin van de zoektocht naar
werk aanwezig is, maar dat verderop in het begeleidingstraject deze aandacht doorgaans vermindert.
Advies
-

Als je passend werk voor iemand zoekt, bekijk werk en arbeid dan vooral binnen de totale context
van iemands daginvulling. Mensen hebben vaak nog andere verplichtingen naast het werk. Ze zijn
in behandeling voor hun problematiek of ze mantelzorgen zelf voor hun naaste. Dit weegt mee bij
het inschatten wat de sterke en minder sterke punten van iemand zijn. Het werk moet passen
binnen het totaalpalet aan activiteiten dat een cliënt op zijn programma heeft staan.
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-

Kijk ook naar de kleinere bedrijfjes in de omgeving, zij bieden doorgaans meer mogelijkheden tot
maatwerk en persoonlijke begeleiding dan de grotere bedrijven.
Evalueer na drie maanden of iemand nog steeds op de goede plek zit en of er in het werk
voldoende rekening wordt gehouden met iemands sterke en minder sterke punten.

-

Gemeenten in de Noord-west Veluwe zeggen dat ze nog niet voldoende kennis hebben van de GGzdoelgroep als het gaat om het thema werk. Hoewel ze aangeven dat ze wel weten waar ze deze
kennis zouden kunnen halen, hebben ze niet veel inzicht in wat het betekent om te werken of werk te
zoeken als je kampt met psychische problemen.

Advies
-

Zorg dat er binnen de gemeente iemand op beleidsniveau gespecialiseerde kennis heeft van de
GGz. Zorg dat binnen de sociale dienst iemand gespecialiseerde kennis heeft van de GGz. Wijs
deze medewerker aan als eerste contactpersoon of wellicht als specialist in de back office bij
trajecten met mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Kennismaken met de praktijk en de GGz-doelgroep moet onderdeel uitmaken van de training die
ambtenaren van de gemeente of begeleiders van de sociale dienst (gaan) krijgen.
Geef mensen bij de start van een re-integratietraject informatie over hoe het eerste gesprek met de
gemeente of sociale dienst eruit ziet, welke informatie zal worden gevraagd en hoe men zich het
beste op het gesprek kan voorbereiden. Dit zal de kennisoverdracht tussen cliënt en begeleider
verhogen.
Bied mensen aan dat ze onafhankelijke ondersteuning mee mogen nemen in het gesprek met de
gemeente of sociale dienst. Iemand die de situatie van de cliënt goed kent en deze kennis duidelijk
weet over te brengen. Dat kan een naaste zijn of een ervaringsdeskundige.

-

-

6.3

Thema Ketenregie

Cliënten in de Noord-west Veluwe geven in dit onderzoek aan dat er wat hen betreft nog meer
gekeken zou kunnen worden naar mogelijkheden om te groeien in hun werk. Zoals we hierboven al
aangaven, is de aandacht voor iemands sterke punten er doorgaans wel bij de start van het reintegratietraject, maar wordt daarna onvoldoende gekeken of op een later moment de
werkzaamheden nog steeds aansluiten bij iemands mogelijkheden en ambities. Het onderzoeksteam
heeft op dit punt een aantal adviezen geformuleerd.
Advies

Cliënten:
- Wees niet bang om een stap vooruit te zetten en nieuwe werkzaamheden op te pakken. Laat je
niet leiden door de angst om te falen.
- Geef bij je begeleider en op je werk duidelijk aan als je toe bent aan iets anders of iets nieuws.
- Realiseer je dat binnen een bedrijf de mogelijkheden om iets anders te gaan doen, misschien
beperkt kunnen zijn. Er moet immers wel werk voorhanden zijn dat past bij wat jij wilt en kunt. Dit is
dan geen kwestie van onwil van je werkgever, maar de realiteit. In dit geval is het aan jou de keus
of je blijft doen wat je doet (dit kan soms de meest verstandige keuze zijn), of dat je toch buiten je
bedrijf op zoek gaat naar iets nieuws. In het laatste geval kun je altijd vragen of je werkgever of
begeleider jou willen ondersteunen hierbij.
- Realiseer je dat mensen zonder beperkingen ook lang niet altijd de perfect passende baan
hebben. Er zijn door de crisis veel werklozen die ook soms genoegen moeten nemen met een
baan die ze zelf niet gekozen zouden hebben.
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Advies
Werkgevers:
- Zorg dat er voldoende mogelijkheden zijn voor mensen om in hun werk gecoacht te worden.
Daarmee creëer je namelijk een plek voor mensen waar ze hun aspiraties kenbaar kunnen maken
en begeleid kunnen worden bij het zetten van een nieuwe stap.
- Bied actief scholingsmogelijkheden aan, ook aan werknemers op een gesubsidieerde werkplek.
- Laat het toekomstperspectief en scholingsmogelijkheden standaard onderdeel uitmaken van
regelmatig terugkerende evaluatiemomenten.

Advies
Gemeenten:
In deze tijd van economische tegenspoed ligt bij bedrijven de nadruk op overleven en bezuinigen. Dit
is niet de meest ideale periode voor werkgevers om veel tijd en geld te investeren in personeel en
personeelsbeleid. Wat kan de gemeente hierin betekenen?
- Ga steeds weer met bedrijven in gesprek over het feit dat er een gezamenlijke taak ligt om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden richting werk. Inventariseer met bedrijven wat
werkgevers en de gemeente kunnen doen om de negatieve gevolgen van de huidige economie te
ondervangen. Maak samen inzichtelijk welke voorwaarden gerealiseerd dienen te worden, opdat er
daadwerkelijk werkplekken worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De gemeente dient in deze ontwikkeling de regierol op zich te nemen.
- Als de gemeente subsidierelaties aangaat of stimuleringsmaatregelen uitzet, investeer dan met
name in bedrijven die aangeven sociaal betrokken te (willen) ondernemen.
- Maak het voor bedrijven (financieel) mogelijk om kwetsbare mens extra te (laten) begeleiden op
het werk. Neem hen met name het bureaucratische werk uit handen, zoals het invullen van
subsidieformulieren en dergelijke.
- Geef zelf het goede voorbeeld door serieus werk te maken van het aannemen van mensen met
een beperking binnen de gemeentelijke organisatie.
- Het is relatief gemakkelijk om werkgevers in het sociale domein aan te spreken op hun
verantwoordelijkheid om arbeidsplaatsen te creëren. Maar er is een groep werknemers die geen
affiniteit met deze branche heeft. Zoek daarom ook contact met werkgevers in de andere sectoren,
zoals bijvoorbeeld de techniek.

Gemeenten zeggen in het onderzoek dat zij het liefst zouden werken met één plan waarin alle
ondersteuning wordt beschreven die iemand zou moeten krijgen. Niet alleen op het terrein van arbeid
en werk, maar ook op het gebied van zorg. Dit plan zou door één persoon gecoördineerd moeten
worden. Het LPGGz staat op ditzelfde standpunt, vanuit de gedachte dat dit afstemming en
ketensamenwerking bevordert.
Het onderzoeksteam ondersteunt de achterliggende gedachte van dit uitgangspunt, maar heeft ook en
aantal bedenkingen hierbij. Zo vraagt men zich af, of het überhaupt mogelijk is dat één persoon
voldoende kennis en kunde heeft op alle terreinen. De praktijkervaring leert dat één aspect (werk óf
zorg) doorgaans prioriteit krijgt in de begeleiding en dat andere aspecten meer in de marge worden
meegenomen. De begeleidingstijd en het aantal afspraken zijn immers niet onbeperkt.

Advies
Stel bij de sociale dienst iemand aan die alles weet van zorg in de gemeente. En dat andersom aan
de sociale wijkteams een arbeidsdeskundige wordt toegevoegd. Zo heb je als organisatie de
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benodigde kennis in huis en kun je als begeleider altijd een collega consulteren op punten waar jouw
kennis tekort schiet.
Wat het onderzoeksteam zich verder afvraagt, is of het uitgangspunt van ‘1 persoon, 1 plan, 1
aanspreekpunt’ in de praktijk mogelijk betekent dat veel mensen afscheid zullen moeten nemen van
hun huidige contactpersoon. Dit zou in de ogen van het onderzoeksteam geen wenselijke ontwikkeling
zijn. Een goede samenwerkingsrelatie tussen cliënt en contactpersoon verhoogt de kans op een
geslaagd begeleidingstraject aanzienlijk, zeker bij mensen met een GGz-achtergrond. Bovendien
vraagt het doorgaans redelijk wat tijd voordat een contactpersoon een goed beeld heeft van wat een
bepaald psychiatrisch ziektebeeld precies betekent voor het functioneren van een specifieke cliënt op
het werk. Goede en mindere periodes wisselen elkaar immers af in de loop der tijd. Het belang van
een goede samenwerkingsrelatie maakt ook dat het onderzoeksteam aangeeft dat het bespreekbaar
gemaakt moet worden als de klik tussen begeleider en cliënt ontbreekt.
Advies
Indien het niet anders kan worden opgelost, moet het mogelijk worden gemaakt voor cliënten om van
contactpersoon te wisselen.

6.4

Thema Toegankelijkheid

De meeste cliënten in het onderzoek geven aan dat zij persoonlijke ondersteuning wensen bij het
werk. Deze ondersteuning is wenselijk omdat ze iemand nodig hebben waarmee ze kunnen sparren
over het werk en over hun eigen functioneren. Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn
onzeker over hun eigen kunnen en presteren. Daarnaast durven ze niet altijd zaken uit zichzelf aan te
kaarten waar ze tegenaan lopen, omdat ze bang zijn te worden gestigmatiseerd. Door iemand te
hebben waar je makkelijk even bij terecht kunt en die je snel tussendoor kunt spreken, voorkom je dat
dit soort niet-helpende gevoelens of ideeën teveel bodem krijgen en dat de cliënt afhaakt uit angst het
toch niet goed te doen.
Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat zowel gemeenten als cliënten niet een duidelijk beeld
hebben over wat een ervaringsdeskundige is en wat deze zou kunnen betekenen. Een
ervaringsdeskundige is iemand die in het verleden zelf cliëntervaring heeft gehad in de GGz, zijn
problematiek heeft verwerkt en een opleiding heeft gevolgd om andere cliënten vanuit een positie van
gelijkwaardigheid bij te staan.
Het onderzoeksteam is van mening dat een ervaringsdeskundige een cliënt goed zou kunnen bijstaan
bij het (zoeken naar) werk. Een ervaringsdeskundige staat nabij de cliënt, kan goed invoelen wat een
cliënt beweegt en nodig heeft, en weet dit op de juiste manier over te brengen naar de werkgever, de
gemeente of de sociale dienst. In het contact met een ervaringsdeskundige ligt het accent op het hier
en nu, en niet op het problematiseren van wat in het verleden is gebeurd. Belangrijk is echter wel, dat
de ervaringsdeskundige geen extra schakel vormt in het traject.
Voor gemeenten zouden ervaringsdeskundigen een meerwaarde kunnen zijn doordat zij bijvoorbeeld
de training voor ambtenaren en begeleiders van de sociale dienst mee kunnen verzorgen. Omdat
ervaringsdeskundigen stem kunnen geven aan collectieve ervaringen, zijn zij tevens geschikte
personen om cliënten te vertegenwoordigen in de cliëntenraad van het regionale werkbedrijf
Stedenvierkant.
Advies

Onderzoek de mogelijkheden om in de regio Noord-west Veluwe ervaringsdeskundigen in te zetten
vanuit de participatiewet.
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6.5

Thema Maatwerk

Zoals eerder benoemd, zijn er meerdere verklaringen te bedenken waarom het aantal cliënten dat
werk uitvoert dat redelijk goed bij hen past in de Noord-west Veluwe significant hoger ligt dan het
landelijk gemiddelde. We noemden in dit kader al de aard van de mensen op het overwegend
christelijke platteland en de ruime keuzemogelijkheden die de regio biedt.
Niettemin vraagt het onderzoeksteam zich af of het najaar van 2014 wel de juiste periode was voor
het LPGGz om het onderzoek te willen laten uitvoeren. Immers, met ingang van 2015 heeft de
participatiewet haar intrede gedaan en zijn er veel dingen veranderd voor cliënten. Een belangrijke
wijziging betreft het feit dat de (arbeidsmatige) dagbesteding is overgegaan naar gemeenten. In de
Noord-west Veluwe zijn er relatief veel cliënten die in 2014 nog buiten hun eigen gemeente
dagbesteding volgden. De gemeenten zijn immers niet groot in de regio, dus was het gebruikelijk dat
mensen naar buurgemeenten gingen als daar een aanbod was dat aansloot bij hun behoeften en
mogelijkheden. De aanbieders van dagbesteding werken in deze regio ook doorgaans voor meerdere
gemeenten. Maar dat is met ingang van 1 januari dus niet meer mogelijk.
Aan dit onderzoek hebben relatief veel mensen meegedaan die geen reguliere baan hebben maar
dagbesteding volgden en die per 1 januari naar een andere dagbestedingsplek moesten gaan. De
zorgen die men hierover had, was voor een aantal mensen de reden om mee te willen werken aan dit
onderzoek. De vraag is dan ook, of deze groep mensen nog steeds zou antwoorden dat zij maatwerk
krijgt als zij nu opnieuw deze vragenlijst zou invullen.
Met het oog op het aspect maatwerk, is het onderzoeksteam tenslotte gevraagd welk aanbod in de
regio Noord-west Veluwe nog ontbreekt. Hierop heeft men geantwoord dat er behoefte bestaat aan
onafhankelijke arbeidsbemiddeling voor de doelgroep. Deze arbeidsbemiddeling zou moeten bestaan
uit het werven van op de doelgroep afgestemde vacatures, zorgvuldige matching tussen werkgevers
en werknemers en het geven van informatie over regelingen die kunnen worden getroffen om een
plaatsing te ondersteunen. Het UWV en de Sociale Dienst leveren deze bemiddeling ook, maar de
GGz-doelgroep wantrouwt dit omdat zij ook hun uitkering krijgt van deze organisaties.
Advies
Onderzoek de mogelijkheden om in de regio Noord-west Veluwe onafhankelijke arbeidsmiddeling te
realiseren voor de GGz-doelgroep.

6.6

Thema Resultaten

Welk effect heeft de ondersteuning uiteindelijk gehad op de mensen die aan het onderzoek hebben
deelgenomen? De resultaten zijn enigszins dubbelzinnig van aard. Immers, het percentage cliënten
dat uiteindelijk (onbetaald) werk heeft gevonden, ligt duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde.
Daar staat tegenover dat maar weinig mensen een gewone betaalde baan hebben gevonden.
Het onderzoeksteam maakt hierbij de aantekening dat arbeidsmatige dagbesteding door de mensen
zelf echt gezien wordt als hun baan. Ze ervaren niet dat ze op de dagbesteding worden bezig
gehouden, ze doen namelijk dingen die zinvol zijn voor de organisatie waar ze werken. Voorbeelden
hiervan zijn groenonderhoud, reparatiewerkzaamheden en receptiewerkzaamheden. De
dagbestedingscentra nemen betaalde en onbetaalde opdrachten aan die grotendeels worden
uitgevoerd door cliënten. Het wordt dan ook als verantwoordelijk werk ervaren.
Deze aanvulling van het onderzoeksteam maakt duidelijk dat de grens tussen dagbesteding en
regulier werk niet altijd zo scherp te stellen is. Het advies is om te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn om in de regio te investeren in sociale firma’s. Een sociale firma is een onderneming die zich richt
op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor
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arbeidsmatige dagbesteding en/of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zijn
particulieren bedrijven met minimaal 50 procent aan commerciële inkomstenbronnen en met minimaal
40 procent medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Er zijn gemeenten in het land
die goede ervaringen hebben opgedaan met deze sociale firma’s. Op het eerste oog lijkt het een
concept dat goed zou kunnen aansluiten bij het karakter van de regio Noord-west Veluwe.
Advies
Onderzoek het bestaansrecht van sociale firma’s in de regio Noord-west Veluwe en jaag dit fenomeen
aan als dit inderdaad kansrijk lijkt te zijn.

Dan is het tenslotte niet alleen aan gemeenten om mensen met een GGz-achtergrond in de regio
Noord-west Veluwe aan een passende, liefst betaald werk te helpen. Het onderzoeksteam heeft, bij
wijze van ‘uitsmijter’ nog een aantal laatste suggesties voor cliënten, hun begeleiders en werkgevers:

Advies

Cliënten:
Kijk en denk niet te eenzijdig vanuit je ziektebeeld. Je bent meer dan dat. Je hebt ook
kwaliteiten. Zorg dat je die kent en die doorontwikkelt.
Wees niettemin wel realistisch tegen jezelf. Wat kun je wel en wat niet? Wat vind je wel leuk en
wat niet? Durf nieuwe uitdagingen aan te gaan, maar dan wel één die je goed doordacht hebt
uitgekozen en waarbij er een realistische kans van slagen is. Je kunt je familie of naasten
vragen om hierin met je mee te denken.
Wees zelf actief in je zoektocht. Jij wilt een baan, dus jij bent degene die daar zich het meest
voor zal moeten inzetten. Maak hierbij gebruik van je netwerk. Zij kennen jou en je
mogelijkheden, en hebben weer andere contacten dan jij die ze mogelijk willen aanspreken voor
jou. Dit vraagt wat durf, maar kan veel opleveren.
Bereid je goed voor op gesprekken, of dit nu sollicitatiegesprekken of functioneringsgesprekken
zijn. Denk na over wat de ander aan informatie van jou nodig heeft. Bedenk hoe je het beste
kunt verwoorden wat jij zelf graag wilt. Kies hierbij voor een toekomstgerichte insteek: hoe
kunnen jij en je werkgever ervoor zorgen dat het werk zo goed mogelijk wordt gedaan door jou?
Oefen deze gesprekken eventueel met iemand anders.
Wees open naar je werkgever, op een functionele manier. Geef aan waar je in je werk concreet
tegen aanloopt (bijvoorbeeld teveel prikkelingen, een te hoge werkdruk) en denk op voorhand
na over reële en creatieve oplossingen daarvoor.
Haak niet op voorhand af als je op het werk of bij jezelf tegen problemen aanloopt. Geef jezelf
en je werkgever een kans om dingen op te lossen. Je werkgever en collega’s hebben niet de
hele tijd jou en je ziektebeeld vol op hun netvlies zijn. Je zult regelmatig het gesprek met hen
moeten blijven voeren en in contact moeten blijven hierover.

Advies

Begeleiders en werkgevers:
Een maandelijks overzicht met beschikbare vacatures voor de GGz-doelgroep werkt stimulerend,
zeker als ook wordt vermeld hoeveel vacatures vervuld worden. Bied mensen de mogelijkheid om
een maandelijkse attendering te krijgen op hun pc, zodat ze voor het vacatureoverzicht niet naar
een gebouw toe hoeven.
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Neem de interesses van mensen als uitgangspunt. Werk dat aansluit bij wat je leuk vindt en
waarin je geïnteresseerd bent, heeft een positief effect op het herstel van mensen. Werk dat niet
past, kan daarentegen afbreuk doen aan het herstel.
Werkplekaanpassingen hoeven niet persé duur en moeilijk te realiseren te zijn. Creatief
meedenken en de bereidheid om iemand te ondersteunen zijn werk goed te doen: het zijn vaak
kleine veranderingen die een groot resultaat opleveren.
Zorg dat andere werknemers op de hoogte zijn van wat de psychiatrische problematiek van hun
collega betekent voor diens functioneren. Bekendheid kweekt begrip. Er zijn methoden
voorhanden waarbij een werkgever samen met zijn werknemer in kaart kan brengen hoe men
kan signaleren als het minder goed gaat en wat dan de meest adequate manier van reageren is.
Een dergelijke ‘functioneringskaart’ kan vervolgens worden besproken met de naaste collega’s
zodat ook zij weten hoe ze met de beperkingen van iemand kunnen omgaan.
Geef mensen een vergoeding, ook bij vrijwilligerswerk. Niet alleen voor de gemaakte kosten maar
ook als blijk van waardering. De behoefte aan erkenning is groot en niet alles is gratis.
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