
Samenwerkingsniveau
 

Activiteiten & Opbrengsten
 

Landelijke analyse
 Wat zijn de trends (halverwege de projecten)?

 

Interventies voor cliënten 
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Veel regio's zaten
tussen 2 niveaus in

 
Regio's waar geen interview

is afgenomen & die niet
meedoen met het project

zijn wit 
 

Realiseren van doelen 
 

Meeste regio’s hebben halverwege project,
1/3 van hun doelen bereikt

 

Veel projectgroepleden
hadden de doelen niet duidelijk
voor ogen; projectleiders wel 

 

Werkbezoeken: een 
kijkje in de keuken

  
Casuïstiek in bijna elke
regio 

  
Uitleg IPS bij UWV of
gemeente 

  
Kennisdeling,
training/symposia 

 

Meer zicht op doelgroep
  

Minder stigma bij
werkgevers

  
Inzichten in wat er nodig is
voor effectieve
samenwerking

  
Inzicht in wat er nodig is
om de cliënt naar werk te
begeleiden

 

In 6 regio’s 76 cliënten
in werktraject

 En verder in regio's 
 Jobcoaching 

 Wordt er nog gekozen 
 Wordt sociale kaart in beeld gebracht

met mogelijke routes naar werk 
 Focus op professionals 

 

De doelstellingen zijn nu
vaker gespecificeerd en
worden als haalbaar
ervaren 

 

IPS
 

9 regio's, mogelijk
nog meer

 

Eerst
samenwerking

safspraken
 

Wordt als
relatief duur
gezien

 

Aanmeldingen
lopen soms
moeizaam 

 

Effect voor cliënten 
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'De samenwerking heeft positieve gevolgen voor mensen met psychische kwetsbaarheid '
 

Privacyborging 
 

Vooral een punt bij casuïstiek 
 

Door bijna elke regio als een lastig
onderwerp ervaren 

 

Veel regio's proberen wel afspraken te maken,
maar zijn deze in overeenstemming met AVG?

 

“We hebben juristen van
UWV en GGZ bij elkaar

gebracht en we hopen dan
met een goed protocol te

komen en dat het dan
duidelijk wordt wat er wel en

niet mag om zo invloed te
pakken. Dit geven we ook
door aan management en

directieniveau en die pakken
het dan ook weer op.”

 

Regionale afspraken worden soms als niet
haalbaar gezien  

 

Planning 
 

 
'We zijn tevreden met de voortgang van het project'

 

Geen groepen ontevreden
over de voortgang!

 

In 4 regio's nog
geen toename 

 

Ondanks vaak een langzame start
verwachten veel projectleiders de
gestelde doelen te halen binnen de

doorlooptijd van het project. 
  

3 regio's verwachten uit te lopen.
 

Helemaal niet
 

Nauwelijks
 

Redelijk
 

In sterke mate
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Mee eens
 

Neutraal
 

Geen conclusie
 

Mee oneens
 

Zowel privacyborging binnen organisaties als
gegevensuitwisseling tussen organisaties

 


