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Geacht College,
Zoals u weet krijgen gemeenten in het kader van de nieuwe Participatiewet te maken met
een nieuwe doelgroep, te weten de psychisch kwetsbare mensen. Ten aanzien van deze
groep zal de gemeente beleid moeten maken met betrekking tot wat u deze mensen hebt
te bieden qua sociale activering of werk, kernbegrippen uit de voorgenomen
Participatiewetgeving.
Omdat het hier voor u waarschijnlijke een heel nieuw fenomeen betreft vraagt de CRR zich
af of u voldoende kennis in huis hebt van de wensen, behoeften, mogelijkheden en
talenten van deze doelgroep.
We attenderen u op het project ‘Open voor werk’ dat gemeenten gratis voorlichting en
advies hierover biedt. Ervaringsdeskundigen vertellen wat écht werkt. Hoofddoel van het

s e cre ta ri aa t cl iën te n raa d roe rd ale n
me v r. d rs. nan ne v an pol l

project is, naast het wegnemen van (zelf)stigma, het vergroten van de mogelijkheden voor
ggz-cliënten bij arbeidsparticipatie, inclusief arbeidsmatige dagbesteding en
vrijwilligerswerk. Om dit te bereiken wordt eerst een gezamenlijke visie van de
deelnemende organisaties geformuleerd. Dit resulteert in kwaliteitscriteria vanuit
cliëntenperspectief. Deze

bieden concrete en toetsbare handvatten bij

arbeids(re)integratie. De overige doelstellingen

zijn gericht op het gebruik van de criteria

in de praktijk. Hierbij richt het project zich op gemeenten, werkbemiddelaars en cliënten.
Het project bestaat uit informatieverstrekking, training, advisering, onderzoek of toetsing.
Onze vragen, welke u ook als advies op mag vatten: Maakt u hier al gebruik van? Bent u
bereid deel te nemen aan het project?
Informatie en aanmelding voor de voorlichtingen kunt u verkrijgen via Dennis van den
Brink (mail d.vandenbrink@loc.nl of 030-2843200). Tevens beschikt het project over een
website 1waar meer informatie wordt verstrekt.
In afwachting van uw reactie, tekenen,

hoogachtend,
namens de Cliëntenraad Roerdalen,

Mr. G.C. van Elk,
voorzitter
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Drs. N. van Poll
secretaris

http://www.platformggz.nl/lpggz/actuele_projecten/open_voor_werk
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