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Wat is IPS ook alweer?
“IPS staat voor individuele plaatsing 
en steun. Het is een methodiek 
uit de ggz om mensen met een 
psychische aandoening aan het werk 
te helpen en houden. Essentieel 
voor IPS is snelle plaatsing in een 
baan – place first, then train – en het 
tegelijk inzetten van behandeling en 
re-integratie.”

Wat maakt IPS zo bijzonder dat 
het een heel handboek rechtvaar-
digt?
“IPS biedt hoop en perspectief en 
neemt mensen serieus. Iedereen 
doet graag mee in de samenle-
ving; dat is universeel en staat los 
van aandoeningen – psychisch of 
anderszins. Maar als bij iemand 
een psychische aandoening speelt, 
wordt veel te snel gedacht: die wil 
of kan niets meer. Dat is over het 
algemeen niet zo. Integendeel juist. 

Bijzonder aan IPS is dat het niet de 
ziekte of aandoening voorop plaatst, 
maar mensen een bondgenoot geeft 
in de persoon van de IPS-jobcoach, 
die deel uitmaakt van het behan-
delteam. Steeds meer gemeenten 
en ook UWV willen IPS toepassen. 
Alle reden om een handboek uit te 
brengen.”

Is IPS bewezen effectief ?
“IPS is ontwikkeld voor mensen 
met ernstige psychische aandoe-
ningen (EPA) en is zonder twijfel 
de meest onderzochte methodiek, 
nationaal en internationaal, om 
hen naar werk te begeleiden. Voor 
mensen met EPA is IPS bewezen 
effectief, maar ik denk zeker dat 
het ook voor andere doelgroepen 
kan werken. Eerste onderzoeksaan-
wijzingen zijn er al, maar er is nog 
meer wetenschappelijke onderbou-
wing nodig.”

Wat denkt u, werkt IPS ook voor 
mensen met lichtere psychische 
aandoeningen?
“Vermoedelijk wel. Het is goed om 
te handelen ‘in de geest van’. Ook de 
Amerikaanse grondleggers van de 
methodiek wijzen daarop. Wel moet 
iemand gemotiveerd zijn en willen 
werken. Zonder motivatie lukt het 
ook niet met IPS.”

Niet alle gemeentelijke cliënten 
met een psychische aandoening 
zijn in behandeling bij de ggz.
“Vaak is iemand wel ergens in beeld. 
Is het niet bij de ggz, dan bij de 
huisarts, een wijkteam, de maat-
schappelijke opvang of een thera-
peut. Dus ik zeg tegen gemeenten: 
kijk goed welke zorg je cliënten wél 
hebben. En organiseer vervolgens 
samenwerking en afstemming met 
dat steunsysteem. Dat kan in begin-
sel goed binnen de IPS-methodiek. 
Ontbreekt enige vorm van een 
zorgsysteem rondom de cliënt, 
dan moeten gemeenten, UWV en 
IPS-deskundigen misschien samen 
zoeken naar een goede aanpak. Met 
als doel: structuur bieden en een 
systeem organiseren rond de cliënt 
waarin zorg en re-integratie hand in 
hand gaan.” *

HARRY MICHON,  
SENIOR WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER BIJ 
HET TRIMBOS INSTITUUT EN CO-AUTEUR VAN HET 
HANDBOEK ‘IPS WERKT!’

‘ Benut de krachtige  
elementen van IPS’
Harry Michon schreef samen met Jaap van Weeghel (Kenniscentrum 
Phrenos) het handboek ‘IPS werkt!’ Ook gemeenten tonen belangstelling 
voor deze uit de ggz afkomstige methodiek.




