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 “Op papier is ‘integraal werken’ met gemeen-
ten, ggz-organisaties, wijkteams, woning-
corporaties en huisartsen fantastisch. Een 

deel van onze doelgroep heeft intensieve begeleiding 
nodig en heeft zeker belang bij een integrale aanpak. 
Maar de praktijk is nog niet ideaal. 
Ook de wijkteams zijn aan het zoeken. Er is een 
enorme verscheidenheid in de samenstelling en 
werkwijze van wijkteams en in nog lang niet alle 
teams is ggz-deskundigheid aanwezig. Zeker in de 
grote steden zou dat eigenlijk wel moeten. Door de 
verschraling van de dagbesteding participeren meer 
mensen niet in de maatschappij. 
Veel mensen met psychische problemen zijn kwets-
baar. De helft van hen zou graag betaald werken. 
Maar dat vraagt van omringende partijen langduren-
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‘ Integraal werken 
geen excuus voor 
bezuinigingen’

de, intensieve ondersteuning. Samenvoeging van 
inspanningen is dus in principe kansrijk, op voor-
waarde dat je dat doet met het oog op de patiënt.
Werk en inkomen heeft de neiging om eerst de kans-
rijken aan het werk te helpen. Een re-integratietraject 
voor iemand met psychische problemen wordt vaak 
te duur gevonden. Dat is niet goed doordacht, want je 
voorkomt er veel andere problemen mee – uitkerin-
gen, schulden en maatschappelijke overlast – die veel 
hogere kosten met zich meebrengen. 
Besef dat werk ook kan helpen bij het genezingspro-
ces. Vaak redeneren we: eerst beter worden en dan 
aan het werk. Maar dat is helemaal niet zo goed. Om 
echte stappen te kunnen zetten, hebben we hulp 
nodig, bijvoorbeeld vanuit de arbeidsmarktregio’s. 
Daarom trekken we dit jaar door heel Nederland om 
contacten te leggen en kennis over te brengen over 
het werken met mensen met psychische problemen.
Investeren in mensen met psychische aandoenin-
gen kan veel individueel geluk brengen. Maar ook 
maatschappelijke baten, zoals minder overlast en 
minder ‘verwarde personen’. Door de verschillende 
fi nancieringsstromen, blijft het echter taaie materie. 
Het rendement slaat niet altijd neer bij de organisa-
tie die investeert. En ‘werk’ is voor bijvoorbeeld een 
zorgverzekeraar geen ‘zorg’, dus is er geen geld voor. 
Maar een organisatie die pretendeert in het belang 
van de patiënt te werken, zou daar overheen moeten 
stappen. 
Integraal werken mag geen excuus zijn voor bezuini-
gingen. Er moet een oprechte wil zijn om anders te 
werken en samen te werken. Eigenlijk zou het beter 
zijn om er eerst voor te zorgen dat wijkteams goed 
functioneren en dan pas te kijken waar bezuinigd kan 
worden.” *
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