Informatie van het College

Onderwerp:
Datum:
Portefeuillehouder:
Team:
Steller:

Ondertekening convenant "Hoofdzaak Werk"
11 januari 2022
M. Sikkes-van den Berg
Beleid Samenleving
S. Roes
+31 208013902
Stijn.Roes@diemen.nl

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid willen en kunnen ook werken. Toch zit een
groot deel van hen thuis. Dat is jammer voor de betrokkene, maar ook voor de maatschappij.
Want werken helpt vaak bij het verminderen van de kwetsbaarheid en in veel gevallen zorgt
het voor herstel.
De re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid wordt nu landelijk opgeschaald
in alle 35 arbeidsmarktregio’s middels het project Hoofdzaak Werk. Dat betekent dat de
volgende stap wordt gezet van samenwerking naar concrete trajecten met als doel duurzame
plaatsingen.
Deelname aan het landelijke project biedt de kans voor de gemeente Diemen om het
netwerk te verbreden naar alle partijen in de arbeidsmarktregio, kennis te delen en te
verspreiden, inzichtelijk te maken wat er al gebeurt en daarop te versterken en te verbeteren
zodat meer mensen de stap naar werk kunnen zetten.
De partijen uit de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam die dit convenant ondertekenen zien
het als hun gezamenlijke missie een mentaal veerkrachtige inclusieve samenleving te
creëren waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid naar vermogen meedoen door
middel van toeleiding naar en behoud van werk. Met dit convenant wordt er een intentie
neergezet die al zichtbaar aanwezig is in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam.
Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum:, 11 januari 2022
Samenvatting
Ondertekening van het convenant Hoofdzaak Werk biedt de gemeente Diemen de kans om
mensen met een psychische beperking duurzamer en/of sneller naar werk te begeleiden.
Door ondertekening van het convenant wordt samenwerking versterkt en kennisuitwisseling
bevorderd, zodat meer mensen de stap naar werk kunnen zetten.
Ter inzage in iBabs
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