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Gedurende twee jaar is geëxperimenteerd, met als doel om de
weg naar werk (en participatie) gemakkelijker te maken voor
meer Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid. De
gebruikte methode: inzet van netwerken. Dit past enerzijds bij het
gedachtengoed in de zorg: herstel, gepast gebruik, samenwerken
met naastbetrokkenen, en anderzijds bij de wens van de gemeente
Amsterdam om meer kwetsbare Amsterdammers duurzaam te laten
participeren.
In het experiment zijn ervaringen opgedaan, leermomenten en
struikelblokken gesignaliseerd, aanpassingen gemaakt, en resultaten
behaald. Dit verslag is een kort overzicht en bevat adviezen aan het
veld.
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Vormgeving en druk:
Roads Print & Pixels, een sociale onderneming waar mensen met een
achtergrond in de GGz of verslavingszorg begeleid worden bij het
hervinden van structuur, dagbesteding of werk. www.roadsprintenpixels.nl
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Twee jaar experimenteren

Psychische kwetsbaarheid: cijfers

Er bestaat een hardnekkig beeld dat mensen met psychische
problematiek niet kunnen werken. Onderzoek en ervaring wijst
echter uit dat het wel kan, zelfs voor mensen met ernstige
psychische problematiek. Waarom is er dan zo'n hoge drempel
om mensen met lichtere psychische problematiek naar werk te
begeleiden?

43% van alle Nederlanders krijgt ooit te maken met een
psychische aandoening; in een willekeurig jaar is dit 18% van de
volwassen bevolking. Eenderde daarvan is licht, eenderde matig,
en eenderde ernstig. In de bijstand ontvangt eenderde van de
bijstandsgerechtigden psychische zorg. Psychische aandoeningen
zijn nummer één oorzaak van langdurig ziekteverzuim.

We begonnen het experiment met bijeenkomsten voor cliënten,
familie en vrienden: om het netwerk te betrekken bij het vinden van
werk. Dit breidde zich uit naar professionals in de zorg, gemeente en
UWV. Waarna we grotere Mix & Match markten zijn gaan organiseren
om alle partijen met elkaar in contact te brengen.

Twee jaar experimenteren betekende:
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vijf bijeenkomsten voor cliënten, familie en vrienden
twee focusgroepen met belanghebbenden
een dialoogsessie met professionals
twee mix & match markten
een extra pilot
drie we-zien-het-niet-meer-zitten momenten
dertig zakken borrelnoten
tweeduizend emails
acht voortgangsgesprekken
vijfhonderd bezoekers

Psychische kwetsbaarheid: een proﬁel
Marco heeft ADHD. Hij is vroeger wel in behandeling geweest in de
GGz, maar is er ondertussen duurzaam uit. Toch komt hij niet aan
het werk vanwege z’n problematiek: hij is wel stabiel genoeg om
er goed mee te kunnen leven, maar de ADHD heeft voor het werk
wel consequenties. Na 12 ambachten en 13 ongelukken wordt
Marco door de klantmanager van de gemeente naar een werkbedrijf
begeleid. Marco voelt zich daar niet op z’n gemak vanwege de
collega’s, die een veel ernstiger problematiek hebben, en stopt
meteen weer. De klantmanager van de gemeente verwijst hem dan
naar vrijwilligerswerk.
Het falen van Marco in eerdere banen wordt vaak gezien als ‘niet
kunnen’ of ‘niet willen’. Marco kan gemakkelijk aan het werk, met
wat begeleiding, rekening houdend met zijn beperkingen. Niet
te saai, niet te hoog gegrepen, niet helemaal 40 uur per week.
Trajectbegeleiding moet bij voorkeur worden verzorgd door iemand
die verstand heeft van de problematiek. Dit hoeft niet langdurig te
zijn, bijvoorbeeld 10-20 gesprekken met aftercare mogelijkheden.
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Psychische kwetsbaarheid: stigma

Uitgaan van mogelijkheden (en niet de beperking)

Als je psychische of verslavingsproblemen hebt, krijg je vaak
te maken met de vooroordelen van anderen. Soms worden
die vooroordelen uitgesproken: ‘mensen met een psychische
aandoening of verslaving zijn onvoorspelbaar, onbetrouwbaar’.
Vaak zijn ze subtieler: je merkt dat mensen niet goed weten
hoe te reageren of meewarigheid en medelijden uitstralen.

Het is belangrijk dat je kijkt naar mogelijkheden en talenten. Iemand
heeft een ziekte, maar diegene is niet die ziekte. De kunst is om die
krachten en talenten in te zetten voor het vinden en behouden van
werk. Als je wordt aangesproken op je talent ervaar je dat anders
dan wanneer de nadruk wordt gelegd op je onvermogen. Je koerst
op de baan die bij iemand past: wat wil iemand echt heel graag, wat
vindt ie nou echt leuk.

Ook binnen de hulpverlening kun je soms het gevoel krijgen dat
je geen gelijkwaardige gesprekspartner bent. Het hebben van
werk destigmatiseert, is goed voor je functioneren, voor je dag
en nachtritme, voor je eigenwaarde, je zingeving, je ﬁnanciën en
uiteindelijk ook je autonomie. Het hebben van werk vergroot de
kracht van mensen met een kwetsbaarheid en dat is kostbaar voor
de samenleving als geheel.

Stef is 52 jaar en heeft nog nooit een baan gehad. Hij
heeft een dwangstoornis en heeft al lange tijd een
Wajong-uitkering. Stef komt naar een bijeenkomst waar hij
vertelt dat hij graag een baan wil. Hij gaat zelfs ‘pitchen’.
Aanwezige contacten brengen Stef in aanraking met een
werkgeversnetwerk en uiteindelijk kan Stef solliciteren. Hij
wordt aangenomen bij een bank. Nadat deze baan door een
reorganisatie toch weer verdwijnt, is Stef nu aan het werk
als administratieve kracht bij een groot bouwbedrijf. Hij is
blij met zijn nieuwe ﬁnanciële onafhankelijkheid.
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Op één van onze eerste
bijeenkomsten komen
we Joseﬁen tegen. Zij
doet op dat moment
vrijwilligerswerk bij
een familielid in een
horeca gelegenheid. Ze
wil graag weer echt aan
het werk maar hevige
angsten zitten haar
in de weg. Ze zoekt
begeleiding hierbij.
Ze gaat in traject bij
Roads. Tijdens de
laatste Mix & Match
markt komt zij in
contact met de recruiter
van Manpower. Hij
is enthousiast over
haar CV en gaat iets
voor haar zoeken wat
passend is.
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Werkwens is leidend

First place then train:
van stappenplan naar maatwerkbegeleiding

Bij reïntegratie wordt meestal gestreefd naar werkﬁtheid. Dit
kunnen mensen bereiken door allerlei trainingen te volgen of
stages te lopen: om stapsgewijs toe te werken naar een succesvolle
plaatsing. Bij gemeente en UWV, en ook in zorgteams en bij sociale
ﬁrma’s zie je vaak deze benadering.

Je plaatst iemand zo snel mogelijk. In overleg met de werkgever
stem je af. Vervolgens kijk je op de werkvloer wat er gebeurt. Er is
nauw contact nodig met de werkgever en met de werknemer. Vaak
kunnen de psychische symptomen in eerste instantie toenemen,
omdat de werknemer in een nieuwe situatie is. Daar kan de
begeleiding gerichte interventies op inzetten.

Gevolg is dat mensen heel lang kunnen blijven hangen in
voortrajecten, vrijwilligerswerk of participatie en gedemotiveerd
kunnen raken. Voor sommige werkzoekenden kan dit werken,
maar voor veel werkzoekenden is het eﬀectiever om zijn of haar
werkwens als uitgangspunt te nemen en aan de slag te gaan. Je
brengt de werkzoeker snel in contact met de werkgever en dan laat
je de werkgever bepalen of hij of zij iemand aanneemt. Werkgevers
kunnen daarin meer doen dan vaak wordt aangenomen. Zij kunnen
ook mensen trainen en een deel van de werkgevers wil dat ook
graag zelf doen.

Nisa heeft last van depressieve
klachten. Ze komt met een
familielid mee naar de Mix
& Match markt, waar ze in
gesprek komt met Albert
Heijn. Ze wordt ter plekke
uitgenodigd om langs te komen
voor een sollicitatiegesprek.
Nisa werkt nu 20 uur in de
week als kassamedewerker. De
depressieve klachten zijn er
nog wel, maar een stuk minder
sinds ze weer het gevoel heeft
een toekomst te hebben.
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Als een werknemer niet in staat is om het normale tempo aan te
houden, dan zijn er vaak regelingen mogelijk. De eerste werkgeverwerknemer-match hoeft niet altijd meteen de beste te zijn. De
kracht zit er juist in dat het ook fout mag gaan. Op de langere
termijn leidt dit in veel gevallen tot duurzame plaatsingen.

Youssef heeft een IPS traject (Individuele Plaatsing en
Steun) via een GGz instelling. Hij wil graag aan het werk. Op
de Mix & Match markt komt hij aan de praat met ManPower
door wie hij wordt uitgenodigd om te solliciteren naar de
functie jongerenwerker. Via het WSP (Werkgevers Service
Punt) krijgt hij ook een aanbieding. Hij kan kiezen. Over een
paar weken begint hij in een betaalde baan.
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Werkgevers zijn ook mensen

Geen scheiding tussen participatie en werk

Er wordt vaak gezegd dat het ingewikkeld is om werkgevers te
interesseren om mensen met een psychische kwetsbaarheid
aan te nemen. De praktijk blijkt anders: werkgevers zeggen vaak
ja! Werkgevers willen investeren in werknemers. Ze vinden de
motivatie belangrijker dan een misschien wat lager werktempo.

Bij psychische kwetsbaarheid wordt meestal meteen gedacht:
die gaat richting participatie, en níet naar werk. Dit is onterecht!
Participatietrajecten zijn vaak goed ontwikkeld. Routes naar werk
vaak minder. Het is belangrijk om routes naar werk te ontwikkelen
en te faciliteren.

De kunst is om werkgevers die maatschappelijk verantwoord willen
ondernemen beter te faciliteren. Je probeert als werkgever risico’s
in te schatten en dan is het kennen van die risico’s essentieel. Het is
ook goed om te weten dat als het niet goed gaat er ondersteuning
beschikbaar is. Er is ook goede begeleiding van de werkgever
nodig. Er moet vertrouwen opgebouwd worden; op werkgevers moet
je zuinig zijn. Je moet niet uren praten en geen hulpverlenerstaal
spreken. Als ze hierin op een voor hen goede manier ondersteund
worden, willen werkgevers best mensen met een kwetsbaarheid
aannemen.
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 Lichte en korte trajecten regelen, en aftercare, met op- en
afschaalmogelijkheden
 Gesprekken dichtbij de klant in buurthuis, of algemene plek,
of bij werkgever
 Functies die aansluiten bij interesses. Wat wil jij?
 Scholing voor klantmanagers is een must. Als er meer kennis en
kunde is over de aard en (on)mogelijkheden die gepaard gaan
met psychische problematiek, dan kan veel leed voorkomen
worden
 Minder in tredes denken, en deelnemer en trajectplan voorop
stellen. Formulieren en gesprekken richten op ‘wat wil de
deelnemer?’ Regelmatig een voortgangsgesprek.
 Connectie maken tussen Participatie en WSP (Werkgevers Service
Punt).
 Sociale ﬁrma’s contact laten maken met WSP. Sociale ﬁrma’s
zouden deelnemers drie maanden kunnen uitlenen aan een
reguliere werkgever, zonder betaling maar met begeleiding. Dit is
goed voor deelnemer, werkgever en sociale ﬁrma. Dan daarna
nog 1-2 maanden terug bij sociale ﬁrma en daarna met meer
ervaring naar een baan.
 Kort samengevat: trajecten een kop en een staart geven, waar
dan ook, gericht op de werkwens van de deelnemer.
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Samenwerking

Mix & Match: netwerken

De route naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
heeft drempels. Een deel van de oplossing ligt in verandering van
beeldvorming: werk is mogelijk. Het andere deel van de oplossing
ligt in een betere organisatie van de mogelijkheden: samenwerking
tussen gemeente, Werkgevers Service Punt (WSP), GGz, werkgevers,
UWV, ﬁnanciers, cliëntenorganisaties en andere partijen om routes
richting werk te stroomlijnen. Samenwerken is noodzakelijk.

Het doel van de Mix & Match markten is om mensen met een
psychische kwetsbaarheid toe te leiden naar werk, stages of
vrijwilligerswerk. Dit gebeurt door hen en hun naasten op een
laagdrempelige manier voor te lichten en samen te brengen met
werkgevers en professionals uit de gemeente en de zorg. Een
nevendoel is om deze groepen elkaar te laten leren kennen, te
informeren over elkaars behoeften en expertise, en eventuele
struikelblokken te analyseren en te helpen oplossen.

 Er is commitment nodig van de organisaties en iemand die
verantwoordelijk is voor het organiseren van de samenwerking.
Verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de organisaties: een
gedeelde verantwoordelijkheid om resultaten te behalen en een
bepaalde afhankelijkheid van elkaar.
 Tijd is kostbaar. De samenwerking moet over een zinvol (deel)
onderwerp gaan.
 Samen in een gebouw, of in ieder geval korte lijntjes. Dit helpt
om snel even met iemand te kunnen overleggen over een casus.
Het geeft ook meer inzicht in en begrip voor de werkwereld van
de andere organisaties.

12

 Netwerken mixen die niet standaard zijn:
iedereen is er! Werkgevers; professionals vanuit GGz, gemeente,
UWV; kandidaten, familie, vrienden; participatieprojecten,
cliëntenorganisaties. Door toegang te hebben tot die netwerken
is er een opkomst van mensen en organisaties die vaak niet
zouden komen naar dit soort bijeenkomsten.
 Het speelse programma zorgt voor een luchtige manier van
kennismaken met elkaar. Iedereen heeft een badge met
alleen zijn of haar naam. Het is niet te zien of iemand cliënt,
naastbetrokkene, of werkgever is. Er is een sfeer van: ‘we doen
dit met z’n allen’.
 Er komen mensen die niets weten, mensen die altijd al
thuisgezeten hebben of alleen vrijwilligerswerk hebben gedaan.
 Mogelijkheid tot ‘pitchen’: cliënten kunnen pitchen voor werk,
werkgevers kunnen pitchen voor werknemers, mensen die dit
niet durven kunnen vragen of er voor hen gepitcht wordt.
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 Workshops: je kunt dingen leren of ervaren: pitchen, een cv
maken, netwerken. Er is ook informatie over WRAP (Wellness
Resource Action Plan). Dit is een soort omgekeerd crisisplan, hoe
blijf ik goed functioneren, op eigen kracht gericht, ook op het
werk.
 Er is een ‘cv-tafel’ waar kandidaten even kunnen aanschuiven, op
een laagdrempelige manier kunnen praten over hun ‘droombaan’,
aan hun cv kunnen werken, een gesprekje kunnen hebben met
een klantmanager of trajectcoach.
 Bezoekers kunnen snuﬀelen. Zelf in de lead zijn: wat kan ik hier,
in plaats van hier heb je een folder en een pen.
 Werkgevers voelen zich ook aangesproken als naastbetrokkene
en niet alleen als werkgever. Een behoorlijk aantal werkgevers
blijkt zelf ook naastbetrokkene te zijn, en juist deze werkgevers
zijn weer ambassadeurs.
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