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De definitieve Subsidieregeling IPS voor common mental
disorders wordt gepubliceerd in de Staatscourant 

(*aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend)

Subsidie- en onderzoeksregeling IPS voor CMD-groep
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• Uitgangspunten regeling

• Uitvoering regeling

• Onderzoek

• Planning
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Een vraag aan u

• De totale GGZ-kosten in Nederland zijn in vergelijking met andere landen hoog

• Een deel van die kosten komt voor rekening van mensen met een uitkering

• Dan gaat het om mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV 
ontvangen, of een bijstandsuitkering van de gemeente

Hoeveel procent van de totale GGZ-kosten komt voor rekening van 
mensen met een uitkering (arbeidsongeschikt + bijstand samen)
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Nog een vraag

• Een deel van de mensen met een uitkering ontvangt ook psychische 
zorg.

Hoeveel procent van de mensen met een bijstandsuitkering ontvangt 
psychische zorg?
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Regionaal -Impulsregeling SZW

• 31 arbeidsmarktregio’s samenwerkingsplan GGZ-W&I (periode 2017 –
najaar 2019) 

• Leerbijeenkomsten 

• Onderzoek tbv maximaal leren - najaar 2018 rapportage

Landelijke hoofdrolspelers 

(zoals Tamara van Ark, Erik Dannenberg, 

Jacobine Geel, 

Harry vd Kraats, Fred Paling, Titia 

Feldmann) zijn ambassadeur
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Beleidscontext (1)
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Beleidscontext (2)

Landelijk. Verbreding convenant GGZ Nederland 
en UWV op 24 mei 2018  met onder meer VNG, 
Divosa, RIBW’s, Cedris, Mind

Conclusie: draagvlak bij tien landelijke partijen 
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Beleidscontext (3)

Op rijksniveau betrokkenheid staatssecretarissen Tamara van 
Ark (SZW) en Paul Blokhuis (VWS)  - Ondersteuning € 1,5 mln
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Uitgangspunten (1)

Aansluiten bij ontwikkelingen

• Vijfjarige (2017-2022) IPS-onderzoeksregeling UWV: 20 mln
voor IPS voor mensen met een ernstige psychische aandoening 
(EPA) met arbeidsongeschiktheidsuitkering van UW

• IPS-bekendheid in Nederland neemt toe, evenals aantal GGZ-
instellingen dat IPS heeft geïmplementeerd

• Gemeenten zijn geïnteresseerd in re-integratie van vooral ook 
de CMD-groep 
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Uitgangspunten (2)

• Eén IPS-regeling UWV en gemeenten voor inzet IPS bij de CMD-groep

• Innovatie: nieuwe IPS-doelgroep

• De ggz-instelling bepaalt het onderscheid tussen CMD en EPA 

• Financiering bij de gemeentelijke doelgroep door cofinanciering.

• 200 mensen met GGZ-problematiek kunnen meedoen

• Alle gemeenten mogen aan de regeling meedoen (in totaal 75 IPS-trajecten 
beschikbaar)

• Verschillende gemeenten (maximum van vijf trajecten per gemeente)

• Het betreft een eenmalige (subsidie) intensivering voor 2019

• De IPS-CMD regeling is gekoppeld aan onderzoek



IPS voor CMD 

• Wat is IPS, werkwijze en effectiviteit IPS:

• Huidige implementatie van IPS in Nederland:

• Uitvoering van de regeling IPS-CMD

• Onderzoek naar de regeling IPS-CMD



Individuele Plaatsing & Steun (IPS) 
Hoofdkenmerken

• Regulier betaald werk is het centrale doel

• Iedere cliënt die baan wil, wordt  in traject genomen (‘zero exclusion’)

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

• Voorkeuren van de cliënt centraal

• Ondersteuning op lange termijn (‘place-train-maintain’)

• Doorlopende, systematische inschatting van arbeidsmogelijkheden

• Systematische ‘job development’

• Integratie met GGZ-hulp (trajectbegeleider lid van/verbonden met multidisciplinair 
team)

• Individuele begeleiding bij uitkeringskwesties (‘benefit counseling’)



IPS werkwijze



• 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)

IPS bewezen effectief



Follow-up 30 months main outcome(competitive work)



IPS en onderzoek effectiviteit
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• Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie:

• Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige 
psychische aandoeningen:

• Zorgstandaard psychose:

• Zorgstandaard Bipolaire stoornissen:

• Generieke module Ernstig psychische 
aandoeningen (EPA)

• Generieke module destigmatisering

IPS in richtlijnen en zorgstandaarden



Implementatie van IPS in Nederland 

• IPS geïmplementeerd bij 33 
GGZ-instellingen in (bijna) 
heel Nederland

• Naast implementatie IPS bij 
gespecialiseerde GGZ-
instellingen IPS ook 
geïmplementeerd bij 8 
Ribw’en

• Door regionale samenwerking 
tussen GGZ-Gemeenten-
UWV ook steeds meer 
gemeenten bekend met de 
uitvoering en inkoop van IPS-
trajecten. 



IPS voor mensen met Epa al ingekocht in gemeenten

• Gemeente Amsterdam

• Gemeente Den Haag 

• Werkbedrijf Rijk van Nijmegen 
als uitvoerder voor 7 gemeenten 
(Centrum Gemeente Nijmegen)

• Gemeente Arnhem

• Gemeente Almere 

• Gemeente Apeldoorn 

• Gemeente Dordrecht

• Gemeente Utrecht

• Gemeente Hilversum

• Gemeente Harderwijk

• Gemeente Werkplein Drentsche AA

• Gemeente Bergen

• Gemeente Zeist

• Gemeente Gouda

• Gemeente Haarlem

• Gemeente Rijswijk

• Gemeente Delft

• gemeente midden Delfland

• Gemeente Gorinchem 

• Gemeente Almere/Flevoland

• gemeente Haarlem



Uitvoering IPS-CMD



Common mental disorders: een gediagnosticeerde hoogprevalente psychische 
stoornis die in beginsel gedurende beperkte tijd, evidence-based in behandeling is bij de 
specialistische GGZ, voornamelijk in diagnosespecifieke ambulante of poliklinische 
zorgprogramma’s. 

Doelgroep IPS-CMD: dit betreft klanten:

• met Common mental disorders; 

• die in behandeling zijn bij een GGZ-instelling in de Specialistische GGZ 
(SGGZ), waarbij de trajectbegeleider IPS de contactpersoon is om de 
integratie met zorg te realiseren

• die wens kenbaar hebben gemaakt om naar betaald werk te worden begeleid

• die op het moment dat deze wens geuit wordt niet in dienstbetrekking 
werkzaam zijn dan wel waarvoor geldt dat de dienstbetrekking een geringe 
omvang heeft én de klant de wens heeft om te werken in een andere 
sector/functie dan waarin hij in dienstbetrekking werkzaam is

Definitie en doelgroep IPS-CMD regeling



• angst, depressie, ADHD, autisme spectrum 
stoornissen, bipolaire stoornissen, 
eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornisssen, 
psychotrauma, somatiek en psyche.

IPS-CMD voor verschillende zorgprogramma’s:



• Toestemmingsverklaring subsidie gemeente voor klanten gemeente

• Gemeenten geven toestemming aan GGZ-instelling voor start IPS traject
en stemmen in met helft bekostiging (€4.000 inclusief BTW)

• GGZ-instelling verklaart dat klant tot CMD doelgroep behoort

• Klant en GGZ-instelling stemmen in met deelname aan onderzoek naar 
IPS-CMD. Gemeente wordt ook geacht mee te werken aan het 
onderzoek. 

• UWV toetst of er subsidie kan worden toegekend. Om in aanmerking te 
komen voor subsidie moeten aanbieders voldoen aan IPS-
modelgetrouwheid en toekenning ggz-instelling. 

Proces voor gemeentelijke klanten



• Voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV 
doet de ggz-instelling een aanvraag bij UWV. 

• UWV toetst of er subsidie kan worden toegekend. Om in 
aanmerking te komen voor subsidie moeten aanbieders voldoen 
aan IPS-modelgetrouwheid en toekenning ggz-instelling. 

Voor klanten van UWV is € 8.000,- (inclusief BTW) beschikbaar 
per traject. 

Proces UWV klanten



• Onderzoek naar de IPS-CMD regeling door kenniscentrum Phrenos

• Doel is om inzicht te krijgen in de werking van IPS voor CMD doelgroep

• Onderzoek omvat monitoring van uitkomsten en verdiepend onderzoek

• Onderzoek uitgevoerd bij 4 GGZ-instellingen met 2 gemeentelijke IPS 
trajecten en 3 IPS trajecten bij UWV

• Deelname aan 2 IPS modeltrouwmetingen (eind 2019 en eind 2020 en 
bereidheid om deel te nemen aan focusgroepen en 2 casestudies

Onderzoek IPS-CMD



• Hoofdvraag: Is het haalbaar om IPS-trajecten in te zetten voor mensen met CMD 
en wat zijn de eerste resultaten bij deze doelgroep?

Onderzoeksvragen zijn: 

• Welke landelijke uitkomsten worden behaald met IPS bij 200 cliënten met CMD; 
verschillen die uitkomsten voor groepen met specifieke kenmerken en hoe 
verhouden die zich tot de uitkomsten van IPS voor de EPA-groep? (landelijke 
monitor)

• 2) In hoeverre wordt IPS modelgetrouw toegepast? (verdiepend onderzoek bij vier 
geselecteerde GGz-instellingen)

• 3) Welke factoren belemmeren of bevorderen de implementatie van IPS? 
(verdiepend onderzoek bij vier geselecteerde GGz-instellingen)

• 4) Welke aanbevelingen kunnen we geven voor de verdere ontwikkeling en 
implementatie van IPS bij CMD?

•

Onderzoeksvragen IPS-CMD



Omdat cliënten via twee routes (uit de gemeentelijke populatie en de 
UWV populatie) in aanmerking kunnen komen voor een subsidie 
aanvraag voor een IPS-traject, zal per onderzoeksvraag zoveel mogelijk 
ook naar dat onderscheid gekeken worden.

Onderzoeksvragen





• Presentaties beschikbaar op dinsdag 19 maart op 
www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/

