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Re-integratie van klanten met 
psychische aandoeningen
kaart voor leidinggevenden

De sociale dienst krijgt steeds vaker te maken met klanten met een psychische 
aandoening. Vaak kunnen en willen zij werken en dat blijkt onder de juiste voorwaarden 
ook goed mogelijk. Zeker bij lichtere aandoeningen. Sterker nog, werken of participeren 
helpt bij hun herstel. Hoe kan de sociale dienst de voorwaarden scheppen voor de 
re-integratie van deze klanten? Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, wel tips en 
aandachtspunten. Deze kaart hoort bij de Werkwijzer Re-integratie van klanten met 
psychische aandoeningen. De kaart biedt een overzicht van tips voor managers en bestuur 
van een sociale dienst.

Verhoog de effectiviteit 
Geef klantmanagers de ruimte voor goede dienstverlening 
Geef klantmanagers meer tijd en ruimte bij het werken voor klanten met psychische problematiek. Zorg dat minstens één 
klantmanager fungeert als vraagbaak voor collega’s bij het doorverwijzen naar externe deskundigheid.

Stimuleer netwerken
Maak kennis van de sociale kaart en het opbouwen en onderhouden van een netwerk een integraal onderdeel van het 
begeleiden van mensen met een psychische aandoening. Leg ook op organisatieniveau contacten. Werk samen met 
andere gemeentelijke afdelingen. 

Zet interventies in
In de Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen staan voorbeelden van
bewezen effectieve interventies. Koop die in bij gespecialiseerde re-integratiebedrijven of voer ze zelf uit. Profiteer daarbij 
van deskundigheid bij het sw-bedrijf. Of werk samen met GGZ-organisaties.

Versterk vakmanschap 
Veranker deskundigheid 
Train en coach klantmanagers in het omgaan met deze doelgroep en in de benodigde gesprekstechnieken. Bespreek 
casussen in het team, bij voorkeur samen met GGZ-professionals of ervaringsdeskundigen. Breng het onderwerp ter 
sprake bij functioneringsgesprekken.



Zorg voor arbeidsdeskundige kennis
Neem een of meer arbeidsdeskundigen in dienst, huur arbeidsdeskundigen in of laat een of meer klantmanagers opleiden 
tot arbeidsdeskundige. Zet waar nodig ook een psycholoog Arbeid & Gezondheid in.

Werk samen
Zoek naar een gemeenschappelijke focus met zorgprofessionals
Zorgprofessionals hebben een andere insteek, andere vaktermen en andere regels (beroepsgeheim). Vind waar mogelijk 
een gemeenschappelijke focus in de klant. Werk helpt bij het herstel.

Werk samen met zorgverzekeraars
Maak afspraken over wat er in het aanvullend pakket komt of doe een beroep op innovatiebudgetten van zorgverzekeraars.

Werp geen barrières op 
Maak geen hindernis van de intake 
Zorg dat het beperken van de instroom en de invulling van de intake geen extra barrières opwerpen voor klanten met een 
psychische aandoening. Geef klantmanagers de ruimte om bij deze klanten niet te kiezen voor groepsintake of e-intake.

Denk aan de uitstraling
Bekijk of er verbeteringen mogelijk zijn in de manier waarop de sociale dienst met klanten communiceert met brieven, 
gesprekken, digitale informatie en gegevensuitvraag. 

Pas op met dwang en sancties
Dwang werkt niet goed bij de meeste klanten met een psychisch probleem. Pas dus op met sanctioneren. 

Maak het makkelijk voor werkgevers
Werkgeversbenadering
Trek op met GGZ-instellingen bij het netwerken, onderhouden van werkgeverscontacten en voordragen van kandidaten.

Ondersteun en ontzorg de werkgever
Maak gebruik van instrumenten als de no-riskpolis, jobcoaching en loonkostensubsidie (dat laatste is overigens lang niet 
altijd nodig; klanten kunnen het ervaren als een aanwijzing dat ze niet serieus genomen worden als werknemer). Profiteer 
van de kennis en ervaring van organisaties als De Normaalste Zaak, Locus, Samen sterk zonder stigma en SBCM.

Veranker de aanpak in arbeidsmarktregio’s en regionale Werkbedrijven
De grotere schaal zorgt dat partnerorganisaties geen contacten met honderden gemeenten of sociale diensten hoeven 
te onderhouden. Ook voor sociale diensten zelf zijn er schaalvoordelen; ze kunnen gespecialiseerde diensten beter en 
goedkoper aanbieden. 

Voorkom uitval
Zet niet alleen in op plaatsing, maar ook op voorkomen van uitval. Bijvoorbeeld met voorlichting van collega’s, begeleiding 
door ervaringsdeskundigen of jobcoaching van de klant en een contactpersoon bij de sociale dienst voor problemen.


