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• Belang betaald werk voor mensen met 

(ernstige) psychische aandoening: 

• Principes IPS? Wat, Waarom, Waar, Hoe, 

Wanneer IPS 

• Waar is IPS in Nederland 

geïmplementeerd?  

• Wat doet Kenniscentrum Phrenos 

 

IPS en regionale samenwerking GGZ en Werk 

en Inkomen 





• Voorkeur van de cliënt staat centraal 

• Betaald werken is het centrale doel 

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

• Langdurige ondersteuning aan cliënt en werkgever 

• Doorlopende, systematische inschatting van 

arbeidsmogelijkheden 

• Trajectbegeleider maakt deel uit van het GGZ-team (behandel 

of begeleidingsteam) 

• IPS-ers zijn in staat tot het opbouwen van een groot ( 

werkgevers) netwerk 

• Client en werkgever krijgen advies bij administratieve en 

financiële zaken (o.a. uitkering, arbeidscontracten) 

 

Wat is IPS? PRINCIPES 



• Plm. 40%-60% via IPS-programma’s in VS 

• In Europa effectiever dan traditionele benadering (Eqolise 

onderzoek, ) 

• Aanwijzingen dat betaald werk leidt tot verbetering symptomen, 

inkomen en zelfachting (Bond e.a., 2001) 

• IPS ook op langere termijn (8 á 12 jaar na instroom in  

 programma) effectief (Salyers e.a. 2004; Becker e.a. 2007):  

 'duurzaam inzetbaar‘ 

• Na verloop van tijd vaak stijgende lijn in arbeidscarrière (Becker 

e.a. 2008) 

• SCION, de nederlandse effectstudie naar IPS 

 30 maanden gevolgd ,  IPS  vs. regulier/traditioneel (Van 

Busschbach, e.a., 2011) 

 

Waarom IPS? IPS is bewezen effectief 



Follow-up 30 maanden – belangrijkste uitkomst 

(betaald werk) 



Van alle arbeidsintegratiemodellen heeft IPS veruit de beste 

papieren (zie ook Schaafsma e.a., 2015): 

 

• Bewezen effectief, voor steeds meer groepen GGz-cliënten 

• Aanwijzingen kosten-effectiviteit (Hoffman e.a., 2014; Knapp 

e.a., 2014),  

• Duurzame inzetbaarheid: gezond aan het werk 

• Welomschreven, gestandaardiseerd (modelgetrouwheidsmaat) 

• Hoe modelgetrouwer, des te beter de resultaten 

• Dynamisch model: steeds nieuwe elementen toegevoegd 

(studie, cognitieve remediatie, beslissingshulp disclosure, 

zelfmanagement/WRAP) 

• Duidelijke aanwijzingen voor de implementatie, gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen  

 

Conclusies IPS 



 

IPS aanbevolen in richtlijnen: 



Waar IPS?  

• IPS geïmplementeerd bij 

27 GGZ-organisaties. 

• Vooral GGZ 

behandelinstellingen en 

ook bij 4 zogenaamde 

RIBW’s 

• 440 opgeleide IPS 

trajectbegeleiders 



• Kennis Centrum Phrenos lid van een International Learning 

Collaborative: 

• Implementatietraject voor startende instellingen: 

• 5 trainers die training IPS incompany uitvoeren: 

• IPS Platformbijeenkomsten voor managers, beleidsmakers en 

trajectbegeleiders; 

• Uitvoeren van IPS modeltrouwmetingen door reviewers; 

 

 

IPS en kenniscentrum Phrenos 



•  IPS als methode van voorkeur bij wens tot 

betaald werk 

•  Vasthouden aan de principes: alleen 

toeleiden naar betaald werk 

•  IPS onderdeel van het begeleidings-

/behandelteam en geen onderdeel van 

arbeid en dagbesteding 

•  Modelgetrouwheidsschaal IPS 

 

RANDVOORWAARDEN: KEUZES MAKEN 



Verschillende vormen van bekostiging 

• UWV: Momenteel is de financiering van IPS voor een deel van 

de cliënten ( die met een UWV uitkering)  geregeld met IPS 

onderzoeksregeling. Beperkt aantal trajecten te verdelen per 

half jaar 

• Gemeenten kopen steeds meer IPS trajecten in bij GGZ-

instellingen. Gemeente Den Haag een eigen regeling. 

Amsterdam en Nijmegen kopen groter in 

• Gemiddeld eerste 8 motiverende gesprekken in het kader van 

IPS uit ZvW 

• Financiering uit diverse bronnen: deels zorgverzekeraar, deels 

UWV, deels gemeente (participatiewet/WMO) 

 

FINANCIERING van IPS 





IPS 

Marion Schmied namens gemeente Den Haag en Parnassiagroep 

 

 



IPS 

Ervaringen in een gemeentelijke pilot 
  

 

 

Marion Schmied namens gemeente Den Haag en Parnassiagroep 

13 april 2017 



13 april 2017 Versie 16 

Waarom een pilot IPS  

• Invoering WMO en Participatiewet => nieuwe taken en verantwoordelijkheden 

voor gemeenten  

• Algemeen: kunnen we doorstroom bereiken van dagbesteding naar 

vrijwilligerswerk, beschut werk, banenafspraak en regulier werk?  

• Specifiek: biedt IPS voor de doelgroep met een ernstige psychiatrische 

aandoening perspectief op doorstroom naar een arbeidscontract?  

 

Dagbesteding 
Vrijwilligers 

werk  

Beschut 

werk 
Banenafspraak Regulier werk 



13 april 2017 Versie 17 

Opzet pilot IPS in Den Haag 

• Looptijd 1 jaar, verlengde pilot +7 mnd voor 18 deelnemers 

• Doelgroep IPS met bijstandsuitkering 

• Client bij GGZ Parnassia - 34 mensen 

• Client bij Housing First maatschappelijke opvang – 22 mensen  

• Werkwens is deelname, instroom op 1 moment (1 juni ‘15) 

• 4 IPS coaches, 1 accountmanager WSP; jobcoaching door IPSer    

• Succes is arbeidscontract van minimaal 6 mnd > 12 uur p/w 

• Vanaf januari: kansrijk? dan aanmelding doelgroepregister  

tbv gebruik werkplekken Banenafspraak 
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Wat is er geleerd? 

• 1 jaar te kort voor deze doelgroep, niet voor niets hanteert het UWV bij 

dezelfde doelgroep met andere uitkering 3 jaar 

• Toetsing werkwens moet uitgebreider; 6 tot 8 gesprekken 

• Housing First te zware doelgroep, vrijwilligerswerk blijkt hoogst haalbare 

• Modeltrouw verhoogt kans op succes, na 1 jaar blijkt de score ‘redelijk 

modeltrouw’ => doorontwikkelen noodzakelijk 

• Opname in doelgroepregister vergroot kansen 

• Twee accountmanager WSP koppelen; breder beeld kansen in sectoren 

• Instroom spreiden, bv maximaal 25 instroom per jaar 
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Hoe verder in Den Haag – IPS 2.0 

• Aansluiten bij nieuwe landelijke regeling vanuit UWV, wel aangepast aan 

gemeentelijke context 

• € 8.000 incl btw per IPS-traject van 36 maanden 

• € 200.000 per jaar (max 25 IPS-trajecten)  

• Looptijd 5 jaar 

• Aansluiten bij het landelijk onderzoek 
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Klant en aanvrager 

Klant 

• woonachtig in Den Haag en vallend onder Participatiewet  

• Met EPA in zorg bij (behandel)team GGz-instelling 

 

Aanvrager 

• GGz-instellingen met opgeleide IPS-trajectbegeleiders en Modeltrouwe 

aanpak. Toetsing door landelijk kenniscentrum Phrenos 

• Den Haag: Parnassia en Anton Constandse 
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Samenwerking GGz en WSP 

• Toetsingsgesprekken door GGz; is de werkwens realistisch (ondanks zero exclusion) 

• Na aanmelding lichte toetsing door WSP 

• Aanvraag doelgroepregister door kandidaat ondersteund door IPS-trajectbegeleider 

• Jobhunting door IPS-trajectbegeleider, suggesties door WSP 

• Casuïstiekbespreking IPS-trajectbegeleiders en contactpersoon WSP 

• Werkgever in beeld? dan ook WSP in beeld  

• Loonwaardebepaling, contractbespreking door WSP 

• Begeleiding werkgever en klant met ondersteuning van IPSer 

• Jobcoaching door IPSer tenzij de werkgever anders wil 



Overige samenwerking 

• IPS niet de enige samenwerking in Den Haag 

• EPA niet de enige doelgroep 

• Ook voor andere doelgroepen wordt samengewerkt met de GGZ : 

 

• WSP / Indigo voor belastbaarheidsmetingen  

• Aansluiting bij SWT door Parnassia 

• Project “Achter de voordeur” 
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Duurzaam ondernemen is Doordacht 

ondernemen 

 

Maak plaats voor mensen met een 

psychische  kwetsbaarheid 

 
Miranda van Soest 

Debby Kamstra 

 



Hoe kunt u doordacht uw vacature 

invullen? 
 

Herontwerp/taakdifferentiatie  
   draagt bij aan duurzaam en  
   doordacht ondernemen. 

100% taakinvulling participatiemedewerker 

Begeleiding 
Uitwisselingen  
van eenvoudige taken  
en specialistische taken 
tussen team en 
participatiemedewerker, waardoor 
team én de participatiemedewerker 
ingezet worden op maximale capaciteit 
én er begeleidingstijd gecreëerd wordt 
. 

Team met 10 medewerkers 

Vacature 



Cyclus  
Inclusief 

Herontwerp  
van 

Werkprocessen
(IHW) 

t.b.v. duurzame inzetbaarheid doelgroep 
Participatiewet 

Stap 1 
Commitment   
management 

Stap 6 
Organiseren van  

begeleiding 

Stap 3 
Participatief  
herontwerp 

Stap 4 
Communicatie 

Stap 5 
Werving &  selectie 

Stap 2 
Arbeidsanalyse 

Stap 7 
Personeelsbeleid 

Stap 8 
Monitoren van arbeidsvermogen 

Stap 9 
Evalueren & consolidatie  

functieontwerp 
 

Verkenning 

Consolidatie Implementatie 

Voorbereiding 

Expertise 



Stap 1 
Commitment  

Committeren aan integratie doelgroep 
 

• Besluit op managementniveau m.b.t. de inclusie van de doelgroep 
banenafspraak 

• Draagvlak waarborgen op bestuurlijk niveau 
• Inclusie faciliteren met mensen en middelen: 

 Alloceren budget  
 Beleidsplan/personeelsplan (SPP) opstellen (doel, te realiseren 

percentage) 
 Tijdspad/planning vaststellen 
 Benoemen projectleider 
 Projectteam formeren (met in- én externe deskundigen) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stap 2 
Arbeidsanalyse 

Verkennen van mogelijkheden 
 

• In kaart brengen afdelingskenmerken en doel 
• Verkennen van afdelingsprocessen, functies en onderlinge 

samenhang 
• Speuren naar eenvoudige werkzaamheden of mogelijkheden tot 

vereenvoudiging 
 
Hoe 
• interviews en observaties met verschillende functionarissen 

door arbeidsanalisten 
 



Stap 3 
Participatief herontwerp 

Verkennen mogelijkheden voor business opportunity’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Huidig werkontwerp Onderliggende redenen Zijn er verbeter- of 

verandermogelijkheden? 

Voorwaarden voor 

herontwerp 

  

Wat  

moet er gedaan worden? 

  

  

Waarom 

wordt dit gedaan? 

  

Wat  

zou anders/beter 

gedaan kunnen worden? 

  

  

Wat 

is hiervoor nodig?  

  

Wie 

doet het? 

  

Waarom 

wordt het door die functionaris 

uitgevoerd? 

  

Wie  

zou het anders/beter 

kunnen doen? 

  

Welke  

vaardigheden en/of welke 

begeleidingseisen worden gesteld?  

  

  

Wanneer 

wordt het gedaan? 

  

  

Waarom 

op dat moment? 

  

Wanneer  

zou het beter gedaan kunnen worden? 

  

Wanneer 

moet het werk zeker gedaan zijn 

(afstemming)?  

  

  

Waar 

wordt het gedaan? 

  

  

Waarom 

daar? 

  

Waar 

Zou het anders/beter  gedaan kunnen 

worden? 

  

Welke voorwaarden 

worden aan de andere plaats 

gesteld? 

  

  

Hoe 

wordt het gedaan? 

  

  

  

Waarom 

op die manier? 

  

Hoe  

Zou het anders/beter gedaan kunnen 

worden? 

  

Aan welke  

coördinatievoorwaarden moet 

voldaan worden?  



Stap 4 
Communicatie 

Creëren van draagvlak 
 

• Medewerkers informeren: 
 Betekenis schetsen van integratie doelgroep banenafspraak; 
 Laat inspirerende voorbeelden van vergelijkbare organisaties 

zien; 
 Beeld schetsen van doelgroep en bejegening. 

• Medewerkers betrekken in: 
 Het proces van arbeidsanalyse en baancreatie 
 Begeleiding van mensen uit de doelgroep 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Stap 5 
Werving & selectie 

Juiste persoon op de juiste plaats 
 

• Gelijkenis met normale werving & selectie; best-fit uit een poule 
van mensen uit de doelgroep  

• Gebruikmaken van intermediairs zoals UWV 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Stap 6 
Organiseren van begeleiding 

Eerste en tweedelijnsbegeleiding 
 

• Eerste lijn; Dagelijks aanspreekpunt op werkvloer voor werk 
gerelateerde aspecten 

• Tweede lijn; interne- of externe jobcoach voor aandoening- of 
sociaal contextuele aspecten 
 

 
 
 
 

 
 



Stap 7 
Personeelsbeleid 

Contract en vergoedingen 
 

• Proefplaatsing 
• Arbeidscontract 
• Regelen vergoedingen; jobcoach vergoeding, loondispensatie, 

ev.t premiekorting, no-riskpolis 
 

 
 
 
 

 
 



Stap 8 
Monitoren van werkcapaciteit 

Investeren in duurzame inzetbaarheid 
 

• Inwerken; mogelijk traineeship 
• Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (POP) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Stap 9 
Evalueren en consolideren IHW 

Proces- & effectevaluatie en borging 
 

• Periodieke voortgangs- en evaluatiegesprekken t.b.v. voortgang 
doelstelling en zo nodig beleid bijstellen 

• Best-practices vertalen naar andere bedrijfsonderdelen 
 
 

 
 
 
 

 
 



• Presentaties beschikbaar op donderdag 13 

april op www.samenvoordeklant.nl  

 

• Stel uw vraag via 

helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl  

 

• Heeft u de app Many al gedownload? Te 

vinden via www.Manyishere.com  

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl
http://www.manyishere.com/



