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INTRODUCTIE ONDERZOEK 
Volgen van de 31 projecten gedurende uitvoering 

Kennisuitwisseling stimuleren 

 Doelen
 Samenwerkingsproducten
 Activiteiten 
 Individuele interventies
 Doelgroep



AANPAK

 Analyse van de aanvragen 

 Interviews met projectleiders

 Interviews met de betrokken partijen/projectgroepen

 Ontwikkelen van hulpmiddelen  



CONCLUSIE ANALYSE AANVRAGEN 

 Grote verschillen in aanpak en opzet 

 Doelstellingen vaak nog niet concreet 

 Grote diversiteit aan activiteiten die opgezet worden 

 IPS meest benoemde methode 





HALVERWEGE HET PROJECT 

 28 projectleiders gesproken 

 24 groepsinterviews afgenomen 

 Halverwege het project maar veel regio’s nog in opstartfase 

 Gevraagd naar; samenwerkingsniveau, doelen, doelgroep, projectstructuur, activiteiten 
voor professionals, activiteiten voor cliënten, betrokkenheid cliënten, betrokkenheid 
WSP/werkgevers/zorgverzekeraars, borging en continuering, planning, knelpunten en 
successen  



SAMENWERKINGSNIVEAU 

 Keuze maken voor 14 
regio’s nog te moeilijk 

 4 regio’s nog geen 
verschil vergeleken met 
aanvraag 

 7 regio’s meer dan 1 
niveau omhoog 



POSITIEVE STAPPEN IN 
SAMENWERKING 

Antwoorden op de stelling ‘De kwaliteit van de samenwerking is verbeterd’



DOELEN

 Vaak concreter gemaakt dan bij aanvraag

 Projectgroepleden hadden doelstelling niet scherp voor ogen 

 Vertrouwen in haalbaarheid doelen 



PLANNING 

Reacties op de stelling ‘We zijn tevreden met de voortgang van het project’ 



BETROKKENHEID CLIËNTEN  

 Veel betrokkenheid ervaringsdeskundigen (18 regio’s) 

 Op verschillende manieren betrokken 

 Cliëntenraden vooral geïnformeerd, soms om advies gevraagd 

“Alles gaat goed en het voegt veel toe. Zij doet ook de gesprekken met 
de mensen die over de drempel heen moeten en dat helpt voor 

mensen om zelf ook open te zijn over hun situatie. Met een 
ervaringsdeskundigen krijg je toch een ander gesprek. 

Dat heeft dus meerwaarde.” 



BETROKKENHEID WSP/WERKGEVERS  



BETROKKENHEID ZORGVERZEKERAARS 



ACTIVITEITEN VOOR PROFESSIONALS 

Dit ook voor de projectgroepen 
geldt? Je hebt: werkgroepen 
project-coördinatiegroepen, 
regionale projectgroepen, 

klankbordgroepen, kernteams 
casusgroepen, stuurgroepen en 

selectiecommissies

Werkbezoeken & kijken in elkaars keuken populair 

Casuïstiek overleg in bijna alle regio’s, doelstelling niet altijd duidelijk

Beperkte activiteiten gericht op kennisdeling 

Komen meer in 2e helft project 



ACTIVITEITEN VOOR CLIËNTEN 

Beperkt aantal cliënten al aan het werk: 6 regio’s, 76 mensen aan 
het werk of begonnen met het traject naar werk 

IPS als methode het meeste ingezet, verder jobcoaching maar ook 
bijvoorbeeld Meer Grip Op Werk.  

 Buiten methodes weinig activiteiten gericht op cliënten 

 Ook projecten zonder activiteiten voor cliënten maar gericht op 
samenwerking 



EFFECTEN VOOR CLIËNTEN 

Reactie op de stelling ‘De samenwerking heeft positieve gevolgen voor mensen
met psychische kwetsbaarheid’



IPS
Wij hebben casuïstiek-

bijeenkomsten met professionals 
die klanten begeleiden. De klant 
mag ook zelf aansluiten. In onze 

projectgroep zit een 
ervaringsdeskundige. Voor de 

klanten die aansluiten in de casus 
overleggen, organiseert hij een 

bijeenkomst waarin zij hun 
ervaringen met hem delen. De 
ervaringsdeskundige gaat de 
professionals ook een training 
''herstelgerichte benadering'' 

geven

 9 regio’s gestart met IPS vanuit project 

 Uitgebreid voortraject 
 Samenwerkingsafspraken opzetten 
 Financiering bespreken 
 Professionals informeren 

Aanmeldingen verlopen niet altijd soepel  welke doelgroep past bij 
IPS? 

Aantallen laag, flink deel budget naar trajecten 



IPS
Wij hebben casuïstiek-

bijeenkomsten met professionals 
die klanten begeleiden. De klant 
mag ook zelf aansluiten. In onze 

projectgroep zit een 
ervaringsdeskundige. Voor de 

klanten die aansluiten in de casus 
overleggen, organiseert hij een 

bijeenkomst waarin zij hun 
ervaringen met hem delen. De 
ervaringsdeskundige gaat de 
professionals ook een training 
''herstelgerichte benadering'' 

geven

 IPS vanuit UWV makkelijker dan vanuit gemeente 

 Zoekende naar verbreding van doelgroep IPS 

 IPS trajectbegeleiders, te kort aan? 

 Rolverdeling in werkgeversbenadering



CONCLUSIES 

Projecten lopen conform aanvraag 

Veel randvoorwaarden in ontwikkeling

Samenwerking vaak in kinderschoenen en aanpak verkennend

Tijd & geld blijft borging en continuering bemoeilijken 



CONCLUSIES 

Samenwerking nog niet in gehele regio 

Grote motivatie en bereidheid bij projectgroepen 

Bestuurlijk draagvlak in theorie aanwezig maar mist soms in praktijk 

Werkgevers in dit stadium van project weinig betrokken

Regio’s zijn zoekende naar rol zorgverzekeraar 



VRAGEN?

HERKENBAAR? 
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