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Wat betekent werk?

Herstel

Structuur

Positieve
Waardering

Sociale 
contacten

Inkomsten
Sociale 
status

Volwaardig 
meedraaien in 

de maatschappij

Gevoel van erkenning en 
verkrijgen zelfvertrouwen

Inkomen: zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid

Meer 
tevredenheid 

over eigen leven



• Individuele Plaatsing en Steun

• IPS is een methode speciaal ontwikkeld voor 

mensen met ernstige psychiatrische 

aandoeningen (EPA). De methode 

ondersteund intensief bij het vinden en 

behouden van betaald werk.

• Bewezen methodiek uit America; IPS geeft 

44% slagingskans t.o.v 25% controlegroep.

Wat is IPS



• 240.000 mensen met ernstige psychische problemen 

in de beroepsbevolking:

- 38.400 een reguliere baan, 9.600 in een beschut-

werk-omgeving 

- 55.680 mensen zonder baan wil graag werken

• Van die mensen is ca. 75% in ggz-zorg en zouden er 

ca. 40.000 via IPS naar een baan begeleid kunnen 

worden.

Waarom is IPS nodig?



• 33% van de werkenden is oneerlijk 

behandeld bij het zoeken naar werk of op het 

werk (Factsheet Panel Psychisch gezien, 

2014)

• 1 op de 5 ziet af van het zoeken naar werk 

omdat zij de mogelijke reactie van anderen 

op hun psychische problemen vrezen 

(Factsheet Panel Psychisch gezien, 2014)

Stigma



• Doel: regulier betaald werk

• Geen exclusie criteria 

• Voorkeur en wens van client centraal

• Snel zoeken naar echte baan (‘place-then-train’)

• IPS wordt geïntegreerd met GGZ hulp

• Langdurige individuele ondersteuning 

• Gebruikmakend van groot werkgeversnetwerk

• Administrative en financiële ondersteuning voor

werkgever en werknemer.

Basisprincipes IPS



• Vroeger werd EPA doelgroep als levenslang 

arbeidsongeschikt en kansarm gezien, veel 

IVA

• Samenwerking tussen GGZ en UWV was er 

nauwelijks. 

• Contactpersonen UWV hadden niet 

voldoende of geen kennis van IPS, waardoor 

steeds opnieuw uitleg gegeven moest 

worden

Ontstaan samenwerking UWV/GGZ-NHN



• Gestart met presentaties aan verzekeringsartsen 

door heel Nederland

• Dit veranderde de visie langzaamaan, van 

levenslang arbeidsongeschikt naar kijken naar 

mogelijkheden

• Onderzoek ministerie SZW naar kwalitatieve en 

kwantitatieve succes van voorbeeldtrajecten in het 

land met verschillende methodieken. IPS GGZ-NHN 

en VIP Amsterdam meest succesvol gebleken voor 

EPA doelgroep. 

Ontstaan samenwerking UWV/GGZ-NHN



• UWV-GGZ Convenant

• 95 IPS trajecten vanaf 2014

• Waarvan 35-40 kandidaten een betaalde 

baan (minimaal 3 maanden aan het werk)

• Wijziging IPS trajecten per 1 januari 2017

UWV-GGZ Convenant



• UWV en IPS hebben een centraal doel: duurzaam 

regulier betaald werk

• Werk komt niet in beeld aan het einde van een 

zorgtraject, maar wordt naast behandeling ingezet 

ter herstel en re-integratie (het place-then-train 

principe)

• Er wordt langdurig ondersteuning geboden, zowel 

aan de klant als aan de werkgever (tot drie jaar)

Waarom IPS trajecten?



• Overleg UWV – IPS
- Structureel 1 x 4 weken UWV bij overleg IPS 
trajectbegeleiders
- Korte directe lijnen tussen de 
arbeidsdeskundigen UWV Werkbedrijf en IPS 
trajectbegeleiders

• Voorlichting/contacten UWV bij GGZ / IPS
- werkgeversservicepunt
- werk.nl

• Voorlichting/contacten IPS bij UWV

Uitwisseling informatie UWV - GGZ



• Onderzoeksubsidie voor IPS trajecten per 1 

januari 2017

• Landelijke regeling: jaarlijks 500 trajecten 

Subsidieregeling IPS



• Casus Kees

• Casus Floor

voorbeelden





Persoonlijk verhaal van één 

van onze deelnemers

In een IPS traject



www.werkenmetips.nl

Meer informatie



Bedankt voor uw aandacht! 

Zijn er nog vragen?

Vragen



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



