SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN,
ZORGVERZEKERAARS EN KETENPARTNERS

GEZOND ZIJN EN GEZOND
VOELEN IS BELANGRIJK OM
DEEL TE KUNNEN NEMEN
AAN DE MAATSCHAPPIJ.

ter bevordering van participatie en re-integratie van
mensen met een psychische aandoening

MENSEN MET EEN PSYCHISCHE AANDOENING
• licht: perspectief op herstel aanwezig, gerichte interventies

Dit is een groep die als gevolg van het ambulantisering-

• midden: langdurige, chronische aandoening

en vermaatschappelijkingbeleid in de zorg steeds vaker

• zwaar: ernstige psychische aandoening

thuis woont, en bij wie steeds vaker wordt ingezet op
een herstelgerichte benadering.

GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG

IPS

business case

work first

bekostiging

GEMEENTEN

wmo

Participatiewet:
• toeleiding naar werk
• verstrekken bijstandsuitkering

• uitvoeren beschut werk
• re-integratie voor gemeenten

gemeente
polis

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• begeleiding en ondersteuning
• beschermd wonen en opvang

Zorgverzekeringswet
• zorgplicht jegens verzekerden
• basis- en specialistische GGz
• (kosten)effectiviteit en kwaliteit

• inrichting verschilt per gemeente

outreachend

meerdere levensgebieden

ZORGVERZEKERAARS

EXIT TEAMS

FACT

intensief

één op één

• leren van andere regiogemeenten

• samen met de zorgverzekeraar hebben 24 gemeenten

• gezamenlijke benadering van verzekeraars

(arbeidsmarktregio) een gezamenlijke visie en een

• kleine gemeente aansluiting/meeliften

zorginhoudelijk programma ontwikkeld

bij buurgemeenten
• samenwerking in centrumgemeenteverband

• in de IPS-methodiek werken gemeente, zorgverzekeraar,

regisseur

• re-integratie en inkomensondersteuning in het kader
van Wajong, WW, WAO
en WIA

psycholoog

soc. psy. verpl.

UWV

maatsch. werk.

jobcoach

WERKGEVER
• re-integratie van (langdurig)
zieke werknemers

ARBEIDSPARTICIPATIE

samen dagen zij de markt uit om te komen met plannen en initiatieven
VOORBEELDEN

langdurig

multidisciplinair

SAMENWERKING GEMEENTEN EN ZORGVERZEKERAARS
NICE TO DO

WIE MEEDOET IN DE
SAMENLEVING VOELT
ZICH BETER, WERKEN
IS DAARBIJ VAN GROTE
BETEKENIS.

• re-integratie < 2 jaar ziekte
• creëren 125.000 extra
banen tot 2026

ZORGKOSTEN
UITKERINGSLASTEN

CITATEN
“Probeer samenwerking klein te starten, betrek niet
meteen alle spelers of regelgeving.”
“Houdt de samenwerking regionaal.”

GGz en UWV samen voor EPA-cliënten. De interventie

“Houdt het doel voor ogen, het verbeteren van de

kent een bewezen positieve business case

situatie van de inwoner/klant. Blijf niet discussiëren
over waar de baten vallen.”

DRIE ARCHETYPEN VOOR SAMENWERKING

Ketensamenwerking

Multidisciplinaire
teams

Pilots

