
 

 

OVERZICHT BELANGRIJKSTE KENMERKEN PER VOORBEELDREGIO 
 

 

 Doelstelling van        

samenwerking 

Gewenste invulling     

samenwerking 

Afbakening van de  

doelgroep 

Uniek aan deze regio Samenstelling         

projectgroep 

Manier van samenwerken  

Friesland Optimaliseren van de 

samenwerking tussen 

organisaties en hun 

toegepaste interven-

ties om hiermee men-

sen met een 

psychische aandoe-

ning effectiever en 

duurzamer naar de ar-

beidsmarkt te gelei-

den. 

 

• Directe korte lijnen 

op uitvoeringsniveau 

• Besluiten in be-

staande overleg-

structuren 

• Ruimte voor experi-

menteren 

• Goed blijven inspe-

len op wens en be-

lang van de cliënt 

 

26 cliënten uit de 

GGZ-Mindup popula-

tie die mogelijkheden 

tot arbeidsparticipatie 

hebben. Waarvan 14 

een Participatiewet-

uitkering hebben en 

12 een uitkering bij het 

UWV.  

• Langdurig stevig 

netwerk & overleg-

structuur 

• Optimale geografi-

sche afbakening 

(Friesland is de ar-

beidsmarktregio) 

Sociaal domein Frys-

lân 

Gemeenten (5) 

GGZ-instelling 

UWV  

 

De beleidsgroep (projectgroep) 

neemt strategische besluiten voor 

de voortgang van het project en 

werkt aan de onderlinge samen-

werkingsrelatie. Er is een uitvoe-

ringsgroep die bestaat uit 

uitvoerende professionals van de 

betrokken organisaties die in 3 ver-

schillende gemixte casusgroepen 

een aantal keer bij elkaar komen, 

onder begeleiding van een ex-

terne procesbegeleider. De klank-

bordgroep, bestaande uit o.a. 

zorginstellingen, werkgevers en cli-

enten wordt tussentijds geïnfor-

meerd en geraadpleegd.  

 

Holland-Rijn-

land 

Het gezamenlijk ont-

wikkelen van een 

blauwdruk waarmee 

effectiever kan wor-

den samengewerkt. 

Ambitie is om de ver-

zamelde kennis in de 

praktijk te gaan bren-

gen.  

• Helderheid krijgen 

over hoe samenwer-

king plaatsvindt 

• Blootleggen knel-

punten en mogelijk-

heden 

• Onderlinge kennisuit-

wisseling versterken 

• Impuls geven aan 

gezamenlijke afspra-

ken 

Brede afbakening van 

inwoners met ggz-pro-

blematiek. Er zijn 11 

casussen behandeld, 

die ingebracht zijn 

door verschillende or-

ganisaties uit de pro-

jetgroep.  

• Sprake van een sub 

regionale vorm van 

samenwerking. 

Leidse regio vervult 

voortrekkersrol. 

Gemeenten (3) 

GGZ-instellingen (2) 

Regionaal Werkbedrijf 

Sociaal Werkbedrijven 

(3) UWV  

Cliëntenorganisatie 

Adviesraad W&I 

Zorginstelling overig 

(4) 

Woningcorporatie 

Sociaal wijkteam 

Een voorbereidingswerkgroep, be-

staande uit de projectleider en ver-

schillende afgevaardigden, bereidt 

de 3 casusbijeenkomsten voor en 

monitort de voortgang van het 

project. Op de 3 casusbijeenkom-

sten zijn gemiddeld 15 personen 

vanuit 13 verschillende organisaties 

aanwezig geweest. De opbrengst 

wordt nog voorgelegd aan erva-

ringsdeskundigen en opgeleverd in 

de vorm van een notitie. Waarin 

het samenwerkproces volgens 2 

modellen is uitgewerkt. 



 

 

 

 

 

 Doelstelling van        

samenwerking 

Gewenste invulling     

samenwerking 

Afbakening van de  

doelgroep 

Uniek aan deze regio Samenstelling         

projectgroep 

Manier van samenwerken  

Rijk van           

Nijmegen 

Te komen tot meer en 

betere samenwerking, 

wat leidt tot een ho-

gere arbeidsparticipa-

tie van deze 

doelgroep. Deze is 

aangescherpt naar 

het gezamenlijk reali-

seren van 100 IPS-tra-

jecten voor de 

doelgroep. Dit wordt 

gezien als een inspan-

ningsambitie. 

• Goed contact tus-

sen de betrokken or-

ganisaties en 

cliënten 

• Elkaar goed leren 

kennen en elkaar 

weten te vinden, bij 

voorkeur met onder-

linge afspraken en 

vaste contactperso-

nen 

• Draagt bij aan het in 

beeld krijgen van de 

doelgroep 

 

De cliënt komt in aan-

merking voor een IPS-

traject en is in behan-

deling bij één van de 

betrokken GGZ-instel-

lingen. Het uitgangs-

punt is dat het 

cliënten zijn die het 

potentieel hebben re-

gulier te werken, 

waarbij een tussen-

stap nodig kan zijn 

voor dit gerealiseerd 

kan worden 

• Het werkbedrijf Rijk 

van Nijmegen voert 

de participatiewet 

uit voor de gemeen-

ten. De gemeente is 

dus formeel op-

drachtgever van het 

regionaal werkbe-

drijf. 

Gemeente Nijmegen 

GGZ-instellingen (4)  

UWV  

Werkbedrijf Rijk van 

Nijmegen 

Zorginstelling overig 

Zorgverzekeraar 

 

De domeinen werk en zorg van de 

gemeente Nijmegen zijn gezamen-

lijk trekker van dit project. De pro-

jectgroep, met één aanspreekpunt 

vanuit elke betrokken organisatie, 

komt een aantal keer bijeen om 

het plan van aanpak af te stem-

men. Gezamenlijk gaan de organi-

saties IPS-trajecten inzetten om de 

doelgroep richting arbeid te gelei-

den. In de projectgroep worden 

de kaders voor deze samenwerkaf-

spraak bepaald, maar de betrok-

ken organisaties zijn zelf 

verantwoordelijk voor het inrichten 

van het samenwerkproces.  

 

Stedendrie-

hoek en         

Noord-Veluwe 

Een sluitende en effec-

tieve werkwijze ontwik-

kelen waarmee 

mensen met een psy-

chische aandoening 

beter kunnen re-inte-

greren naar werk of 

participatie. Dit is aan-

gevuld met een uit-

komstmaat: realiseren 

van effectieve re-inte-

gratie van 30 potenti-

ele kandidaten. De 

implementatie van de 

werkwijze valt buiten 

dit project.  

• Systematische ken-

nisontwikkeling over 

gerichte of effec-

tieve interventies 

• In kaart brengen 

voorzieningen en 

methodieken 

• Delen van kennis en 

deskundigheid 

• Gezamenlijke werk-

wijze ontwikkelen en 

optimaliseren 

Een variatie van cliën-

ten met een psychi-

sche kwetsbaarheid 

die deel uit kunnen 

maken van de doel-

groep banenafspraak, 

een talent plek bezit-

ten, een dagbeste-

dingsactiviteit 

vervullen of niet actief 

participeren. Voor de 

lokale proeftuin wor-

den tussen de 30 en 

50 cliënten geselec-

teerd. 

• Arbeidsmarktregio 

bestaat uit 2 subre-

gio’s. Werkgevers-

dienstverlening is 

verdeeld in 4 andere 

subregio’s. Zorgregio 

kent ook weer een 

andere geografi-

sche aanpak.   

 

 

 

Gemeente Apeldoorn 

Sociaal Werkbedrijf 

UWV  

GGZ-instelling 

Zorginstelling overig 

(2) 

Re-integratiebedrijf 

Leger des Heils 

 

De projectgroep geeft invulling 

aan een lokale proeftuin. Er zijn 6 

werkgroepen ingericht die elk een 

specifiek thema behandelen met 

behulp van casuïstiek. De werk-

groepen bestaan uit 1 project-

groep lid (trekker) en uitvoerende 

professionals van verschillende or-

ganisaties. De opbrengsten per 

werkgroep worden door betref-

fende projectgroep lid weer terug-

gekoppeld naar de projectgroep. 

De regionaal coördinator deelt en 

verbindt deze ontwikkelingen op 

regionaal niveau in het regionaal 

netwerk met de andere regioge-

meenten.  


